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Club “Fita i petjada” La Flama arriba a Gavà
PRESENTACIÓ
CLUB DE LECTURA:
“ Fita i petjada ”

El proper dimecres
dia 6 de juny a les
18:30 h a la Biblioteca de Gavà Josep
Dimecres 6 juny a les 18:00h
Soler Vidal (sala
Sala d’actes Biblioteca
d’actes) tindrà lloc
Josep Soler Vidal (Gavà)
la presentació del
nou Club de Lectura “Fita i Petjada”.
La idea va sorgir
des de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, i amb el
suport de la biblioteca se li ha donat empenta.
Un nou projecte per conèixer les narratives actuals
que envolten el món de la muntanya i els viatges. Un
concepte de club dinàmic, que ens permeti desenvolupar sensacions en la lectura i comparar-les amb les
nostres vivències personals. Obert a tothom que
tingui interès per la temàtica i desenvolupament a la
muntanya avui en dia.
Et convidem a la presentació, durant la qual es lliurarà
el primer títol i es farà un breu exposició del perquè i
objectius del club. A més parlarem del sistema de
funcionament pel que fa al préstec de títols per part
de la biblioteca: lliurament, recollida, temps per efectuar la lectura... (continua pàg. 2 )
Juan Pérez

Recordeu bé la data de 23 de juny. Anoteu-la en la
vostra agenda, perquè aquest dia la Flama del Canigó arribarà a Gavà.
Des de fa alguns anys s’estava parlant de portar a
Gavà la Flama del Canigó. Eren comentaris aïllats
entre alguns membres de la nostra entitat, però a
poc a poc aquests comentaris es van anar convertint en quelcom més consistent, en una possibilitat
més seriosa, fins que finalment s’hi va començar a
treballar.
Des de l’UME es va convocar a diverses entitats
culturals del poble i es va anar constituint un grup
que durant mesos ha
anat treballant perquè
aquesta idea inicial es
pugui fer realitat.
Ara ja podem dir que
enguany la Flama del
Canigó arribarà a Gavà
i al mateix temps ajudarà a recuperar la Foguera de Sant Joan,
dues tradicions molt
importants, comunes
als Països Catalans.
Miquel Zurriaga

Marxa dels castells PLUS
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Albert Sanmartí
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Pressupostos sense retallades
Parlar de pressupostos en el darrers temps és parlar de retallades, d’aquí, d’allà i de tot arreu. I no només
això, si era poc retallar, ara augmenten els impostos i rebaixen el sous. L’UME no està endeutada, no estirar
més el braç que la màniga i això fa que any rere any el balanç econòmic sigui positiu, tot i que les quotes estan
congelades des del 2009 i paguem els lloguers i la resta de despeses religiosament. L’èxit de gestió rau en el
seny dels que han estat i ara són al capdavant de l’entitat, del voluntariat, del control de la despesa. Enguany el
pressupost puja a 120.000€ i ja comptem amb una rebaixa del 25% de les subvencions, bàsicament de
l’Ajuntament a l’espera de que ens confirmin la xifra final. No hem de patir per la pèrdua d’aquests ingressos,
tenim prou capacitat per fer les coses sense que es vegin afectades les activitats. Les subvencions només representen un 6% del pressupost total, cosa que permet certa flexibilitat. Més que retallar cerquem la
collaboració i el voluntariat dins la nostra entitat perquè les despeses encara siguin inferiors, per això ens cal
la teva aportació. Us imagineu si algú cobrés als Campament o a la Marxa del Garraf o a la resta d’activitats o
de gestió? Els números no sortirien per enlloc. Aquest voluntariat és el que fa gran la nostra entitat, per això,
torno a repetir, et necessitem.
Néstor Gómez

Castell d’Eramprunyà: contiuen les obres de consolidació
Disposem de la confirmació de
l’aprovació d’un conveni entre
l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona per la continuïtat
de les actuacions al castell d’Eramprunyà.
L’actuació es portarà a terme
durant el període 2012-2013 i
compta amb una doble via:
- Per un costat la consolidació i
restauració de la coberta de l’ermita de Sant Miquel, que actualment es troba tancada per la presència d’una esquerda a tot el
sostre, que si no s’actua acabarà
ensorrant-se. La restauració contempla la recuperació d’aquest
espai que a dia d’avui és l’únic
espai cobert de tot el recinte i,
com es pot veure a la fotografia,
té un gran perill de caiguda.
- La segona actuació és el seguiment en el desenrunament ar-

arqueològic
del recinte
sobirà.
Es
tracta
de
recuperar el
nivell de pas
i
poder
aprofundir
més en la
història del
castell.
La quantitat
aportada per
la Diputació
serà
de
185.000
euros, una
quantitat molt important si tenim
en compte els temps que corren.
La nostra felicitació a tots els diferents estaments que han fet possible l’acord d’aquest conveni que
permetrà la continuació en les

actuacions al castell, actuacions
que sens dubte ens permetran
consolidar i assegurar aquest patrimoni, i aturar la degradació i l’oblit
que durant molts anys ha patit.
Auca

Club “Fita i Petjada” (continuació)

Casal d’estiu

Volem afegir que el club, pel que fa a quantitat de
lectors, és limitat per tenir un correcte funcionament. Per això, si és del vostre interès formar-ne
part, considerem imprescindible la presència a l’acte
inicial per formalitzar el grup i realitzar les
sollicituds dels llibres.
“El camí de la muntanya, com el de la vida, no es recorre amb les cames, sinó amb el cor.” (Andrés Nadal)
Pensaments, reptes, perspectives, itineraris, història,
investigació, autoestima, entrenament, supervivència,
tragèdia, sentiments... Un món d’opcions per una
descoberta en la lectura compartida al Club “Fita i
Petjada”.
Juan Pérez

El casal, que serà del 25 de juny al 20 de juliol, manté
els preus de l'any passat i les edats (de 6 a 14 anys), i
igual que l'any passat es farà una divisió clara entre
grans i petits, de manera que les activitats siguin ben
diferenciades.
La novetat més destacada és en les activitats: enguany
el grup de petits triarà els dilluns allò que més ganes
tenen d'aprendre de la muntanya, i la resta de la setmana girarà al voltant d'aquest tema. Els grans, en
canvi, tindran reptes setmanals que hauran de superar.
Per a més información passeu per secretaria o consulteu el web : http://infantil-juvenil.umegava.org
Marc Zurriaga
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Digues la teva... Indignats i preocupats
Com a responsable de la realització de la Fira Solidària, vull deixar constància de la meva indignació i preocupació, compartida
per altres membres de la nostra entitat, per la prohibició de realitzar fires solidàries dins dels espais de la zona de vianants del
centre de la nostra vila. Com ja sabeu, el passat dia 14 d’abril fèiem l’última edició de la nostra Fira Solidària d`ARTICLES ESPORTIUS, on el principal objectiu era recaptar el màxim de diners per entregar en la seva totalitat a Càritas de Gavà. La nostra sorpresa va ser quan 2 o 3 dies abans ens assabentem pel boca-orella que per part de l`Ajuntament s’han anullat tots els
permisos per realitzar aquest tipus d’actes solidaris i encara és hora que ens ho comuniquin oficialment per escrit (sembla que
no vulguin deixar constància de la prohibició). Les raons que ens expliquen són que han tingut queixes d’alguns comerciants de
la zona centre i que per aquesta raó no es poden realitzar. (Alguns comerciants deuen ser molt influents).
Crec que deixar obrir grans superfícies comercials i hipermercats o benzineres sense personal dins la nostra vila perjudica
molt més el petit comerç que una simple fira o fires solidàries que es realitzen un cop al mes. Per altra banda, també he de
deixar clar que els comerciants de les altres zones de Gavà no són comerços de segona categoria. Això ho dic perquè se’ns va
oferir la possibilitat d’anar a altres punts de la vila on la concurrència de ciutadans és molt menor i també hi ha comerços.
Ja sé que tothom paga els seus impostos i té dret a guanyar-se la vida de la millor forma possible, però hem de pensar que hi
ha molta gent que no té ni per menjar i que els estem negant la possibilitat de ser ajudats pels que tenim ganes de fer coses
per alleujar la seva situació. No puc deixar de pensar què és el que volem em realitat: fer un món millor sense pensar en els
diners o fer un món millor per a uns quants? Sembla que a la nostra vila pensem més en els diners que a ajudar els pobres i
necessitats. Pensem que avui són uns altres, però demà ens pot tocar a nosaltres patir una situació difícil.
Només em queda fer una crida a l’Ajuntament i a aquells a qui els molesta aquest tipus d’actes solidaris que pensin bé el que
volen: vots, diners, fama, recaptar o fer de la nostra ciutat un exemple de solidaritat. Gràcies a tots per la vostra participació
en tots aquests tipus d’actes.
Miquel Comas

Escalada esportiva
La localitat alacantina de Pego va acollir el passat cap de setmana la primera del total de tres
proves de la Copa d’Espanya d’escalada en bloc, organitzada per la FEDME i Top30.
De moment els primers classificats són el valencià Ignasi Tarrazona i la catalana Berta Martín
(CM Sant Cugat), que van aconseguir la
victòria a Pego, on van participar-hi un
centenar d’escaladors provinents de tot
l’Estat. Van completar el podi Roberto
Palmer (Federació valenciana) i Eric López (Federació madrilenya) en
homes i Teresa Troya (Federació murciana) i Eillen Jubes (Federació aragonesa).
La Selecció Catalana d’Escalada Esportiva de la FEEC va acudir a la primera
cita de la Copa amb dos representants, Shirley Noriega i Carlos Catari,
ambdós del Grup Excursionista Manlleu, que van passar a les finals. En la
lluita dels 8 millors Noriega finalitzà en 7a posició mentre que Catari fou
finalment 6è.
Redacció

La Flama arriba a Gavà ( continuació)
El dia 22 de juny, un grup format majoritàriament per membres d’UME, però
també d’Òmnium Cultural i l’Agrupament Escolta pujarà al cim del Canigó on a
les 12 de la nit recolliran la Flama, de la
Foguera que s’encèn en aquesta muntanya tan emblemàtica per al catalanisme.
Aquesta és una tradició que va començar
a mitjans dels anys 50, però no va ser
fins a mitjans dels 60 que la Flama començà a entrar al Principat, repartint-la
pels pobles que hi volien encendre les
fogueres de Sant Joan.
A uns quilòmetres de la nostra població
es lliurarà la Flama a corredors de diverses entitats locals que la faran arribar a
Gavà a les 20,30 h. del dia 23 de juny a la
confluència de la Rambla amb la carretera de Sta. Creu de Calafell.

En aquest punt iniciarà el seu recorregut per la població.
La Flama pujarà Rambla amunt acompanyada de tothom que s’hi vulgui
anar afegint, fins a la plaça de Josep
Tarradelles, on entre les 20,45 i les 21
h serà rebuda oficialment.
Finalment seguirà fins la plaça de Batista i Roca on serà rebuda festivament
per diverses entitats de la població.
Cap a les 22 h, amb la Flama del Canigó s’encendrà la primera foguera de
Sant Joan que hi haurà a Gavà des de
fa molts anys.
S’acabarà l’acte amb una revetlla popular amb coca i cava que els organitzadors posaran a disposició dels assistents per mitjà de tiquets.
Miquel Zurriaga

Campaments 2012
Els campaments d’estiu d’aquest
2012 han tingut canvis pel que fa a
les places: enguany hi ha 35 places
de Base, 35 d'AiT i 12 d'Itinerant.
Anem al campament juvenil de
Flamisell, que és a la Pobleta de
Bellveí ( Pallars Jussà) i és un dels
millors terrenys de tot Catalunya.
Recordem que les inscripcions,
només per a socis, són fins al dia
25 de maig i que les inscripcions
obertes a tothom comencen el dia
30 de maig.
Per a més información a la secció
infantil i juvenil o al web:
http://infantil-juvenil.umegava.org
Marc Zurriaga
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Fontainebleu: el paradís europeu del boulder
El passat mes de febrer vam viatjar fins al bosc de Fontainebleau, Ho podríem definir com la
meca de l’escalada en bloc al vell continent. Situat a 1 hora al sud de París, els 40 km2 de
bosc de Fontainebleau envolten la població que li dóna nom i una dotzena de municipis més.
Dins seu es troben centenars de sectors d'escalada. El tipus de roca és gres amb formes que
imiten la pell d'un cocodril. Un indret únic i impressionant.
Els blocs estan identificats per un número i color per trobar-los fàcilment a la guia. A més hi
pots trobar circuits de blocs amb graus similars per no haver-hi de perdre temps buscant-los,
només tibar i tibar! Per donar una idea de la immensitat de blocs que pots trobar-hi us diré
que hi ha una guia amb només els problemes de setè i vuitè grau.
Malauradament em va sorprendre la netedat de tot el bosc, especialment les zones d'escalada. Dic malauradament perquè aquí, per desgràcia, t'acabes acostumant a veure com la gent
omple tots els sectors de brutícia i quasi arribes a pensar que no hi ha remei...
El que s'ha de tenir en compte és el temps, no sempre acompanya durant aquesta època de
l'any i les pluges hi són habituals. El temps de la nostra estada no va ser una excepció, va
ploure durant dos dies sense parar; solució: anar a conèixer les sales d'escalada dels voltants. Res a veure amb les que tenim al
nostre país, realment són immenses.
Bleau, tota una experiència 100% recomanable!
Salut i Grau!
Ruben Marín

La Secció Juvenil i la ruta de Setmana Santa
Enguany, per primera vegada, la Secció Juvenil ha fet una ruta durant les vacances de Setmana Santa. Vam anar a les muntanyes de Prades i el Montsant, entre els dies 31 de març i 3 d'abril, deu nois i noies amb quatre monitors i monitores. Però el
més important és que aquesta ruta es va dur a terme per decisió del grup de nois i noies que formen la Secció. Senyal que la
secció funciona molt bé.
La ruta van ser quatre dies de camí, sortint de l'Albarca i arribant a la
Riba; el primer dia, vam arribar fins a Siurana i vam dormir al refugi
que hi ha. Va ser un dia esgotador, perquè feia molt de sol i no hi
havia gaire vegetació alta; tot i això la zona és molt maca i va valdre la
pena.
El segon dia, vam arribar a la Mussara; va ser un dia amb dues cares:
una primera amb un camí agradable, amb molta vegetació i aigua, i una
segona amb molta pujada, poca vegetació i molt de sol. Tot i això ens
quedem amb la primera part, ja que vam passar per un riu amb diverses gorges increïbles i molt plenes d'aigua, que al final ens van fer inevitable el primer bany de l'any al riu.
El tercer dia vam arribar a Mont-Ral. Va ser un dia una mica més fred
i amb força núvols. Allà vam fer una masterclass de com fer correctament una motxilla, que va ser molt útil per a tots.
L'últim dia, vam arribar a la Riba sota una pluja constant durant quasi
tot el camí i ja una mica cansats. En arribar al final, havíem fet 50 km
en 4 dies, i havíem aconseguit millorar cada dia coses com llevar-nos
més de pressa, fer els millor menjars i arribar abans als llocs.
Va ser una ruta molt maca, amb molt bon ambient entre tots els nois i noies, i a més vam aprendre coses útils per a les rutes: els més petits van aprendre a cuinar i les normes dels refugis, mentre que els grans van fer de guies (ajudats pels petits)
al llarg de tots els dies, afinant així els seus coneixements en orientació.
El segon dia, a la Mussara, ens vam trobar amb els del Centre Excursionista de Llinars del Vallès, que feien la ruta a la inversa, i amb els quals ja havíem planificat trobar-nos i fer alguna activitat conjunta.
Tant monitors com nois i noies vam acabar molt contents i amb ganes de repetir l'any que ve.
Marc Zurriaga
EL

GRUP

III

ÈPOCA,NÚMERO

XXII

PÁGINA

Raquetes de neu 2012: una activitat en creixement
Enguany, la proposta d’un nou projecte pel que fa a les edicions anteriors ens va provocar, al principi, dubtes i inseguretat per aconseguir els objectius plantejats. Però l’activitat de
raquetes d’aquesta edició, finalitzada el 22 d’abril, ha superat
amb gran èxit totes les expectatives.
S’han efectuat totes les sortides segons el programa, a excepció de la Marxa Nocturna per un tema de temperatures extremes, i l’ascensió del Montcorbison en la qual no es va poder
assolir cim en desistir per falta de temps horari. A la resta de les sortides ens va afavorir la climatologia i tenint en compte
que la neu va anar un mica escassa a tot arreu, nosaltres ens hem calçat les raquetes o els grampons, depenent de l’estat de
la neu.
Si fem números, s’han de destacar els 8.740 m de desnivell acumulat, dels 112 km recorreguts, o els 7 cims principals
assolits (Coma d’Or, Mulhacén, Chullo, Cambre d’Ase, Alt del Griu, Cap del Verd, Serra Madres). Però quina llàstima si tot
això quedés en un grapat de xifres i noms sense comptar amb els veritables protagonistes, que són les persones participants
entregades a ulls clucs al projecte i que han confiat plenament en els itineraris, nivell tècnic i dificultat. Tots hem crescut
junts aquesta temporada, setmana rere setmana, aprenent a posar-nos uns grampons o raquetes de neu fins aprendre a franquejar i progressar per forts desnivells. Hem assolit cims amb passos
exposats, practicant situacions de rescat amb Arva, i sobretot fomentant el respecte a la muntanya.
Un total de 32 participants hem viscut uns caps de setmana inoblidables, de compartir i conviure. Les incondicionals Merche, Teresa i
Montse ens han demostrat sortida a sortida que estan molt fortes i
amb ganes; d’altra banda, no hem d’oblidar l’apartat tècnic dels GPS:
Tony, Paco i Roman, que ens van donar molta seguretat en les rutes
circulars i itineraris indefinits.
El 2013 hi tornarem; el grup, amb una mitjana de 10 participants per
activitat, és tot un èxit en sortides a muntanya. Ara tan sols queda
recordar els moments viscuts amb el resum fotogràfic que podeu
veure al Facebook d’Ume (Fotos). Us animem a tots que hi feu una
ullada.
Juan Pérez

Gran èxit de participació a la jornada “Aturem l’Eurovegas”
El passat 21 d’abril es va celebrar la primera convocatòria de la Plataforma ATUREM EUROVEGAS. La cita es va fer al costat
de Can Dimoni en ple Parc Agrari del Baix Llobregat i al centre mateix de les terres afectades pel projecte.
Des de Gavà es va concentrar el grup que, a peu i en bicicleta, es va dirigir fins a Viladecans, on ens vàrem ajuntar amb el grup
del poble veí i el grup de gent que venia en tren. Des d’allí, anant pels camps del Parc Agrari, tota la comitiva es va desplaçar
fins molt a prop de las basses de Can Dimoni; ens havíem ajuntat abans amb el grup que venia de la Cooperativa de Sant Boi.
Tots plegats vàrem ocupar uns dels terrenys erms que havíem escollit per fer la trobada. Més tard, arribava una columna més
nombrosa que venia de Barcelona i el Prat, amb més de 400 bicicletes, precedides d’una vintena de tractors.
Crec que és molt important que el món agrícola estigués representat, i expressés així la seva implicació perquè els camps segueixen complint la seva funció, produint part de les necessitats alimentàries de la comarca i Barcelona, i a la vegada sent un
pulmó de la ciutat.
Una vegada ja hi érem tots es va fer un acte simbòlic de plantar sobre el terreny unes cols, dibuixant-hi les lletres de nostre
lema: ATUREM EUROVEGAS. El dia va ser magnífic i valorant el nombre de participants que s’hi varen aplegar (més de 1.000),
ens va omplir de força per seguir fins on calgui en la lluita contra
aquest mega-projecte.
Es van llegir alguns manifestos, i a més des de la Unió de Pagesos es
va demostrar la total implicació en la lluita. Molt emotiva va ser la
presència d’un representat de la coordinadora en contra del projecte
a Madrid. Aquest va manifestar que des de Madrid s’està organitzant
un únic front perquè Eurovegas no es faci enlloc, ni al Baix ni a Madrid.
Un dinar de motxilla i una degustació de carxofes va ser la cloenda de
l’acte, tot esperant que aquest tipus de actes faci reconsiderar la
possible opció per la construcció del mega-projecte: ni és el lloc ni és
el moment per fer-ho, i el més important, no el volem ni aquí ni enlloc.
Auca
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Èxit de les V Jornades d’Espeleologia
El cap de setmana del 20 i 21 d’abril es van celebrar les
“V Jornades d’Espeleologia al Garraf”, que van donar
lloc al retrobament d’exploradors, investigadors i
amics, tots ells apassionats pel Garraf.
S’hi van presentar 19 treballs d’àmbits diversos: exploracions, arqueologia, història, hidrogeologia, medicina i
bioespeleologia. L’assistència va ser d’entre 20 i 25
persones, segons el dia, tot un èxit del qual ens sentim
satisfets.
El divendres es van fer dues presentacions, la primera a
càrrec de Josep Pastor i Àlex Serrano, que van parlar
de les últimes novetats respecte als descobriments de
l’avenc de la Pleta (la primera exploració del qual data
del 1956) i de l’avenc Alex Serrano, que va ser descobert el 19 de novembre del 2011 en una sortida de
prospecció.
A continuació, Jordi Trujillo i Víctor Ferrer, membres
de l’EspeleoCorb de Corbera de Llobregat, van fer la presentació del nou avenc de les Alzines, i van explicar com es
va descobrir aquest avenc i com se n’ha fet l’exploració. De fet, els treballs de desobstrucció encara continuen.
Les ponències de dissabte van ser de caràcter científic. Joan Daura i Montserrat Sanz, del Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la UB, van explicar els estudis sobre la presència dels neandertals al litoral mediterrani i concretament al Garraf, on el jaciment a l’aire lliure de la dolina de l’Esquerda de les Alzines ha posat al descobert
més de 2.000 restes lítiques. També s’han trobat restes, encara que menys, a la cova del Rinoceront, la cova del coll
Verdaguer i la cova del Gegant. En aquesta última es va trobar una mandíbula de neandertal que és un dels fòssils més
antics de Catalunya i el més antic del Garraf.
Per últim, Jordi Comas, de l’Associació Catalana de Bioespeleologia, va presentar el projecte Meta Menardi. L’aranya
Meta Menardi, freqüent en els medis subterranis, s’ha declarat com aranya europea de l’any, S’ha planificat un treball
conjunt per conèixer-ne amb exactitud la distribució europea.
Per a més informació: http://espeleoume.blogspot.com.es/2012/04/v-jornades-despeleologia-al-garraf.html
Raúl Cano

Marxa ( o cursa?) de Montserrat
Un any més hem realitzat la nostra Marxa de Montserrat. Una marxa que va començar en format “romeria”, sortint
un dissabte a la tarda i arribant el diumenge al matí, sense límit horari; i que ha acabat fent-se de dia i amb una limitació horària d’un màxim de 16 hores.
Els que organitzem aquesta marxa som molt conscients que a causa d’aquesta limitació horària i l’afegit del desnivell
i el llarg quilometratge, la dificultat n’hagi augmentat considerablement. Això es deu al fet que l’itinerari es fa per
camins de muntanya on trobem forts desnivells i 13 hores caminant. Elements claus per aconsellar als participants
que han d’estar en plena forma física.
Donada la creixent participació de caminadors a la Marxa, es comença a organitzar aproximadament un mes abans
de la sortida. És un mes frenètic en què s’ha de lligar tota la intendència de l’organització.
El transcurs de la Marxa ha estat molt sorprenent. Enguany la qualitat física dels marxadors ha estat molt elevada.
S’han batut tots els rècords. Més que una marxa semblava una cursa. Es podria dir que portàvem de bòlit als companys dels avituallaments. A les 5 de la matinada sortíem simultàniament des de Gavà i Castelldefels. A Begues arribàvem 10 minuts abans del normal. A Gelida amb 20 minuts d’antelació. A Collbató, el temps guanyat ja pujava als
35 minuts. Ja no parlo de l’arribada al monestir, perquè hi va haver marxadors que van emprar uns 40 minuts a pujar. La Marxa va ser molt ràpida, i a
les 19 h arribaven els primers. Una hora menys que l’edició anterior.
El temps ha estat formidable, estava alternat entre petits núvols i clarianes
on el sol no picava gaire. Sols en sortir d’Esparreguera vàrem tenir uns
2 o 3 minuts de plugim que ens va fer posar la capelina, però de seguida ens
la vàrem treure.
Vull agrair a tots els marxadors (49 en total) la seva correctíssima participació, per l’ajuda que em van prestar en el recorregut. També i més especialment als 4 companys que van formar l’avituallament, sempre puntuals a les
cites. I donar la benvinguda als 4 companys del la Secció de BTT que van
organitzar una marxa parallela a Montserrat i que van tornar amb nosaltres
al bus. A veure si els “beteteros” s’animen i l’any que ve en vénen més.
El proper any, l’UME fa el “50è. Aniversari” de la seva fundació. La Marxa a
Montserrat serà MOLT ESPECIAL. Ja us hi podeu apuntar!!
Josep Gustà
EL
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Marxa dels castells PLUS
Ja han passat 8 anys des de la meva primera caminada l’any 2004, engrescat per un grup d’amics. Va ser la Montcada-Montserrat organitzada per La Salle Montcada i El Cim, prova on no vaig arribar al final per cansament i molèsties.
Any rere any vaig anar provant diferents proves de resistència intentant no repetir-ne cap, sense estar federat i la
majoria de cops en solitari. Tot i alguns abandonaments, les satisfaccions han fet que ara estigui enganxat a la muntanya, la natura, el senderisme i les
marxes de resistència.
Aquest any 2012 no el podia haver començat més fort
i, una mica inconscientment, em vaig apuntar a la
Marxa dels Castells Plus, prova de 79 km i un desnivell
positiu superior a 1.000 m, a realitzar en menys de 12
h, que es va celebrar el passat 11 de març.
Se sortia de la zona esportiva de Cervera a les 7 del
matí. Vaig córrer a un ritme suau fins al primer control, situat al km 8,300 ( l’Aranyó). Eren poc més de
tres quarts de vuit. Els forts pendents, però, encara
havien d’arribar.
Camí de Guissona, on hi ha l’avituallament important,
ja no vaig córrer tantes estones, tot i que ho intentava quan podia. Començava el carregament general de cames i
els 37 km ja es feien notar. I encara me’n faltaven 42! Aquí, la clàssica i la plus se separen i vaig estar moltes més
estones caminant sol, molt motivat per arribar al final malgrat que el sol de migdia ja picava de valent. Puc recórrer
els dos següents controls a un ritme força ràpid i arribo al castell de Malacara. Sort de la gent del control que ens
motivaven per afrontar una gran pujada que, amb 56 km a les cames, espantava una mica.
Els quilòmetres no perdonen i, tot i no haver-hi forts desnivells, l’acumulació de petits tobogans, de pujades i
baixades característiques dels camins de la Segarra, començaven a passar factura. Vaig notar com una mitja rampa
que després em desaparegué. Ara ja gairebé no corro i el paisatge es converteix en una llarga recta entre ametllers
i prats amplis. Tot just passar Estaràs el meu cansament s’incrementà
i la forta pujada només sortir del poble m’acabà de rebentar.
Desitjava arribar al proper control perquè necessitava menjar, la
sensació era molt feixuga i notava com les forces defallien. Vaig optar
per reduir la marxa caminant molt lentament. La gent de l’últim control em va veure força malament però m’animaven a continuar quan
quedaven tan sols 10 km per arribar a Cervera.
Quedaven uns 45 minuts perquè tanquessin el control i jo descansava
sota una ombra recuperant-me de la mitja pájara que havia agafat.
Vaig decidir continuar lentament baixant un costerut carrer del petit
poblet de Vergós Guerrejat i a poc a poc em vaig anar recuperant. El
fet de parlar amb la dona pel mòbil i veure Cervera no gaire lluny
m’esperona a seguir.
La recuperació, gràcies a la beguda isotònica, va ser decisiva i em va
ajudar a portar un ritme suau, però sense pausa. La pujada a Cervera va ser ràpida (no m’ho hauria pensat mai
veient el meu estat al darrer control) i fins i tot pels carrers de la vila em vaig permetre el luxe de córrer fins al
pavelló esportiu. Havia complert una ultra en 11 h i 33 min., quasi al límit, però l’experiència havia estat molt gratificant.
No voldria acabar sense felicitar l’organització de la marxa per la seva implicació, amabilitat i per la distribució dels
controls i avituallaments, que estan molt ben assortits (pots fer-hi algun cigaló i tot!). Finalment, m’agradaria donar
l’enhorabona a tots els participants que van afrontar aquesta marxa com un repte personal de primer nivell.
Jordi Llorens
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Canicros
El diumenge 18 de març, la Jara i jo vam participar a l'últim canicròs de la
Lliga Catalana, el canicròs de l'Anoia.
La Jara és la meva gossa, una femella de braco de Weimar que a l'octubre
farà sis anys. Aquesta temporada només havíem participat al canicròs de Sant
Llorenç Savall. La resta, els trobava massa lluny i em feia mandra desplaçarme a dues hores de casa o tenia altres curses al calendari.
La Jara i jo vam matinar de valent, per no perdre el costum, i vam arribar
d'hora al Club Amics del Gos, a Ódena, des d'on sortia la cursa. Volia aprofitar per fixar-me en els detalls de l'organització i el muntatge de la prova, ja
que per al novembre de 2012 alguns socis de l’UME estem organitzant un
Canicròs a Gavà. Espero que no us el perdeu!
Tant vaig voler aprofitar que vaig arribar abans que alguns membres de l'organizació... Bé, així la Jara i jo vam tenir temps d'estirar les potes i fer les
nostres necessitats tranquillament.
Al cap de poc va començar a arribar gent, i alguns companys que conec d'altres curses com l'Oscar, el Dani, l'Andrés... Vaig poder saludar-los, encara
que vaig haver d’"amagar" la Jara per poder parlar amb ells, ja que la gosseta
estava en aquells dies en què torna bojos els mascles i no la deixaven tranquilla.
Aquell matí havia quedat amb el Marco Rametta, el meu company de l’UME, i la seva parella, Estela, els principals
promotors del futur Canicròs a Gavà.
Sobre les 9:20 em vaig canviar i vaig anar a escalfar al voltant d'una vinya... Tenia les cames com a pedres després
de l'entrenament de 37 quilòmetres del dia anterior. Escalfant em vaig tornar a trobar amb el Dani, amb el qual
vaig xerrar una estona.
A les 09:50 la Jara i jo ens trobàvem en la línia de sortida envoltats de gossos i corredors, buscant una bona posició. És important collocar-se bé a la sortida per no ensopegar amb la resta gossos i per sortir com un llamp. Entre els lladrucs dels gossos dels 65 corredors que ens trobàvem allà no em vaig assabentar del "tret" de sortida
fins que vaig veure’n alguns sortir corrents. Vaig engrescar la Jara i… gasss!!
Primera corba a l’esquerra només sortir, i un tram pla amb d'asfalt... A 3'30" amb el cor a la boca. Vaig intentar
suportar el ritme del capdavant del grup, encara que era molt difícil: la gent anava molt forta! Almenys vaig aconseguir no perdre'ls de vista durant els primers quilòmetres. Van arribar les primeres pujades i vaig intentar fer-les
corrents, però les cames no van aguantar molta estona. Volia córrer tota la pujada perquè li veia l'esquena a l'Oscar, el Javi i el Dani, els tres primers classificats, però va arribar un punt en què vaig començar a caminar, això sí,
tan ràpid com podia. La pujada era curta, d'un parell de quilòmetres, però el desnivell era suficient per fer-me
caminar. La Jara no m'ajudava gaire en la pujada, li devia costar una mica arrossegar els meus 74 quilos!
Vam coronar el puig Aguilera passant per l'avituallament, vam començar un tram pla i a tota màquina! Les cames
s'havien escalfat, i la motivació de saber que teníem a pocs corredors davant em va fer baixar pels corriols molt
ràpid, tot veient passar les branques molt a prop de la cara.
En arribar al pla vaig tornar a notar el cansament del dia anterior i vaig pagar l'esforç de la baixada. Vaig intentar
mantenir un bon ritme durant la segona part del recorregut aprofitant que la Jara es trobava millor que jo!
En aquests últims quilòmetres la Jara i jo vam avançar dos o tres corredors, és que anàvem a bon ritme i molt
animats pensant en la família, la Miriam i la Kira, que ens esperaven a l'arribada. A l'última recta d'asfalt hi havia un
bon nombre de públic aplaudint els corredors que arribàvem.
Vam arribar en 49'54" i vam aconseguir el 5è lloc de la classificació. Molt contents la Jara i jo, pel resultat aconseguit i pel matí que vam gaudir.
Després, entrepà de fuet i a petar la xerrada amb la resta de participants del canicròs. És molt agradable el bon
ambient que es respira en aquestes curses. Suposo que el fet de ser un nombre reduït de participants que coincideixen en diverses curses durant la temporada et fa sentir com una gran família.
Felicitats als tres primers classificats, l'Oscar, el Dani i el Javi i als seus gossos, que van fer una bona cursa. Així
mateix moltes felicitats als guanyadors de la Lliga Catalana de Canicròs 2011/2012, l'Oscar i la Marta, que han fet
una temporada immillorable.
No oblideu que la temporada que ve tindrem un altre canicròs al calendari, us hi esperem!
Marcel Girona
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BTT
Som de la creença que un entreteniment esdevé passió quan li sabem atorgar històries. Quan ha de ser explicat
com un conte perquè són massa les anècdotes, sensacions i escenaris que s’hi viuen i on l’afirmació lacònica “sí, f
(punt)” sap a poc.
Així doncs, la nostra història en el si de l’ UME neix amb una casualitat i moltes ganes acumulades. A principis de març, a en Jordi
li rondava pel cap la idea de crear una secció de btt, just al mateix
temps que a l’Ònia. Sense coneixe’s, tots dos es van posar en contacte amb la UME (“Celestina”, si es llegeix en clau de conte) i
ben aviat es van trobar envoltats d’idees, propostes i rutes. Des
d’aleshores, un diumenge de cada dos, es fan sortides a dues rodes.
Portem 300 km a les cames, que han patit el Purgatori, passejat per
la zona de platges, arribat a Sitges, gaudit d’un cap de setmana per
les vies verdes d’Horta de Sant Joan i saludat la Moreneta.
Si bé la muntanya local i les seves pujades, baixades i tolls ens criDen, ara tenim un nou repte que és fer el camí de Sant Jaume per
etapes, sortint des de Llançà i avançant un diumenge per mes.
També una novetat amb gust festiu, perquè serà poc després de
Sant Joan i, amb la lluna plena de frontal, anirem fins a Port Ginesta, on tenim pensat aparcar les bicis i fotre’ns una bona remullada. Així doncs, les sortides busquen que d’altres habituals de la btt trobin companyia per poder descobrir i
compartir noves rutes, per allò de “quan més serem més riurem” i que “més hi veuen més quatre ulls que dos” (tot i
que amb la càmera inseparable del casc d’en Jordi, els del grup de btt sempre tenim 3 ulls...). Però també estem oberts
a d’altres propostes, perquè cal descobrir que anar en bici, a més de l’activitat per se, no deixa de ser un mitjà que ens
duu allà on vulguem posant èmfasi en el camí, una mica a l’estil d’Ítaca, per assaborir millor el destí un cop hem suat la
cansalada!
Ònia Camprubí

Secció de Defensa del Patrimoni Natural i Històric
Des de la secció convidem a tots els socis que vulguin
collaborar-hi a participar en els diferents treballs que en
l’actualitat s’estan portant a terme.
Cal destacar la catalogació de diferents punts d’aigua que es
troben al Garraf, com també de forma especial dins del
terme de Gavà. Les darreres recerques se situen sobre la
vall de la Sentiu, on s’han localitzat diferents pous i safarejos,
els treballs consisteixen en la descripció de l’emplaçament, i
registrar la seva localització, així com l’estat de conservació
en què es troba, a més de les fotos corresponents.
Un altre dels temes que s’està treballant és la recuperació i
reconstrucció de les barraques de pedra seca que es troben
a la zona de les Agulles, a sota. És un grup de 4 barraques
amb molt poca distància de separació; els treballs que s’hi
estan portant a terme conjuntament amb el grup ecologista Quercus i un grup de voluntaris està molt avançat. Una d’elles
ja està finalitzada, i una altra està a mitges.
Queda molta feina per fer, però l’objectiu és finalitzar-la, fer les quatre barraques en el transcurs d’aquest any.
Us convidem a tots a participar-hi.
Auca

Les cassoletes d’Eramprunyà
El passat butlletí es feia ressò de la descoberta dels forats o cassoletes d’Erampunyà.
Com podeu veure a la fotografia, es tracta
d’11 forats de diferents mides treballades
sobre la mateixa roca vermella dintre del
radi d’influència del castell d’Eramprunyà.
A data d’avui encara no se’n coneix l’antiguitat ni la utilització; diferents fonts consultades parlen de possibles treballs de l’edat del
bronze, altres afirmacions ens porten a
treballs dels pastors on es preparaven pro-

ductes per als seus ramats. En tot cas el
misteri encara és obert, les diferents investigacions al respecte pels voltants tampoc ens
han donat pistes que ens portin a cap resposta.
En propers butlletins anirem informant dels
avenços en la investigació, si algú vol saberne més, vol conèixer alguna cosa més o els
vol veure es pot posar en contacte amb la
Secció de Defensa del Patrimoni de l’Entitat.
Auca
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Entrevista a ... Albert Sanmartí
“El millor ha estat els amics que he fet”
L’Albert treballa per tot el món com a oficial, ja que és llicenciat en Nàutica
i Transport Marítim. Coneix tot Europa, Àfrica, Amèrica. Fa uns quatre
anys va conèixer una noia de Perú, s'ha casat, ha tingut un fill (al gener) i ara
viu al Perú. Però segueix sent membre d’UME i realment té una llarga trajectòria a la secció d’espele. Va començar-hi amb 15 anys de la mà del Raúl i
la Paula, però aviat va agafar embranzida, i va passar del massís del Garraf a
Cantàbria o Cotiella, on es van fer diversos estudis de la zona.
També ha escrit diversos articles al Butlletí, cosa que vol dir que feia molta
activitat i, no us ho perdeu, no només a nivell d’espele sinó també d’escalada, algun cim als Alps o alguna via ferrada per les Dolomites. També ha
participat en algun d’acte d’aniversari de l’Entitat, algun aplec i fins i tot en
uns campaments. Però sobretot ha fet molts i bons amics a la secció d’espele. És el soci núm. 1261

Com són els teus inicis a l’UME?
Els meus inicis a l’UME em van semblar increïbles. El primer avenc va ser l’Emili Sabaté. Encara recordo la sensació que vaig tenir la primera vegada que em vaig penjar del dressler, va ser el que més em va agradar. Sempre
m’he sentit segur amb el material, així com amb les persones que m’han ensenyat les tècniques
Quina formació has fet?
He fet cursets a l’UME, un d’ells com a alumne i la resta com a monitor. Tinc bon record dels cursets, sempre hi
havia bon ambient. Coneixies gent nova, amics d’altres membres del grup.. Però sempre van faltar noies... Recordo que el curset d’iniciació que vam fer al Montsec, a Lleida, va ser el primer avenc que vaig fer fora del Garraf.
Quines han estat les sortides que més t’han agradat?
La veritat és que no és fàcil escollir i tampoc pots dir que una és millor que una altra , perquè cada sortida té el
seu punt fort. Però així, de cop, puc dir que una de les sortides que més m’han agradat ha estat la de Cantàbria , al sistema de Cueto Coventosa, pel repte, la manera com ens vam organitzar i per l’avenc en si. El que
més em va impressionar va ser penjar-me d’un pou de 300 m. D’altres que també m’han agradat molt han estat
el Maikutxeko, un avenc de gairebé 500 m. de desenvolupament vertical que hi ha a Guipúscoa i la de BU-54 de
la qual guardo un bon record. A part d’aquesta etapa esportiva també tinc bon record de les campanyes que
vam fer a Cotiella (Pirineu aragonès) on vam buscar nous avencs i noves vies en avencs ja descoberts. Aquesta
iniciativa la vam portar a terme durant tres anys, i vam donar a conèixer els resultats a la Federació Catalana
d’Espeleologia, i també a l’aragonesa i espanyola.
Què has trobat a la secció d’espele?
Quan vaig començar la secció d’espele estava en plena activitat, era un grup de gent bastant gran i d’edats similars que feien moltes activitats, sobretot espeleologia. Molts dels espeleòlegs eren geòlegs i això em va servir
per apropar-me a la geologia i tenir-ne coneixements bàsics. Després el grup es va reduir però va resultar l’època més activa des del meu punt de vista personal ja que va ser quan vaig fer avencs més grans i quan em vaig
involucrar més en la secció. Però el millor han estat els amics que he fet, a part d’haver après un munt de coses
que ara em semblen normals, però que només la gent que anem a la muntanya podem conèixer
Quins avantatges t’ha suposat tenir el massís del Garraf, tan a prop? I quins inconvenients?
Doncs per una part, quan vaig començar i a mesura que em creixia l’afició, poder practicar l’espele, gairebé cada
cap de setmana, ja que altres grups que ehi ha a altres zones de Catalunya han de fer molts quilòmetres per a
practicar aquest esport. I per l’altra, anys després, pel fet de poder fer anàlisis d’atmosferes que han servit per
apropar-nos més a la part teòrica de l’espeleologia i que també és una vessant divertida.
Com a inconvenients podria dir que el Garraf ja no em sembla tan divertit, perquè n’he visitat un munt de coves.
Què ha aportat la secció d’espele a l’UME al llarg d’aquests anys?
Doncs l’UME s’ha fet més “famosa” dins del món de l’espeleologia. Per una part, pels estudis fets a Cotiella, com
explicava abans. I per l’altra amb les anàlisis d’atmosferes dels avencs del Garraf, que també he citat, ja que s’han
aportat dades desconegudes per la majoria d’espeleòlegs. I des d’aleshores, l’entitat, representada per diversos
socis, ha participat en congressos i simposis estatals i internacionals, on l’UME ha quedat en bon lloc.
Mercè Mitjans
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Formació ( juny-juliol)
Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens el cursos que es realitzaran en els propers mesos. Recordeu que els
socis d’UME teniu un petit ajut econòmic per la realització de cursos de muntanya. Sapigueu que tots els socis poden
rebre subvenció de l’entitat, per això et recomanem que miris les bases que ho regulen a l’entitat. Si estàs interessat en
altres cursos, fes-nos-ho saber i t'assessorarem.

Curs de Meteorologia de Muntanya de Nivell I
dies 4, 6 i 11 de juny
Docència a càrrec de membres d’UME. Les classes tindran lloc a l’entitat de 19 a 21 hores. Preu: 10€ soci. Places limitades a 15 persones. Disposeu del programa i del temari al web de l’entitat. Inscripcions a secretaria.
Curs d’ORIENTACIÓ
dies 5 i 7 de juny classes teòriques i 10 de juny sortida pràctica
Docència a càrrec de membres d’UME. Les classes pràctiques tindran lloc a l’entitat de 19.30 a 21.30 hores. Cal estar en
possessió de la llicència anual de la FEEC o bé abonar 5€ en concepte d’assegurança temporal per al dia de la sortida
pràctica. Places limitades, Inscripcions a secretaria.
dies 18, 21 i 22 de juliol
Cicle d’ESCALADA de Nivell II
Docència a càrrec de membres d’UME. Cicle orientat als que ja han superat el cicle d’iniciació. Lloc: Rocòdrom de la
Nova Piscina Municipal i sortida a determinar. Places limitades. Inscripcions a secretaria.
Iniciació a l’ESCALADA
formació continuada els dimecres al rocòdrom.
Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal, a les 8 del vespre. Dates: cicles de
8 dimecres seguits d’escalada al rocòdrom. El proper cicle s’iniciarà al setembre. Places limitades. Inscripcions a secretaria.
Redacció

Dos mesos, dues marxes

El dissabte 9

de juny, farem la I Caminada Serra de les
Ferreres.
UME, AAVV
de can Tries, AAVV ca n’Espinós, l’Esplai Masia Espinós i l’Ajuntament hem unit esforços per crear de zero una caminada que acosti a tots els ciutadans a aquests dos barris perifèrics, per donar-los a conèixer i fer-los visitables. El recorregut és circular d’uns 9 km, amb sortida i arribada a can Tries. L’hora de sortida és a les 9.30h i l’arribada cap a les 13.30h.
Les inscripcions són gratuïtes, tot i que cal confirmar assistència. Podeu les inscripcions a secretaria de UME o al @:
caminadaserradelesferreresgava@gmail.com.
El dissabte 14 de juliol, farem la XII Caminada Nocturna
“Memorial Emilio Trallero” primer president de l’entitat. La sortida
es farà des de Gavà i passant pel barri de la Sentiu s’arribarà fins
al Castell d’Eramprunyà, on es podrà gaudir d’unes magnífiques
vistes sobre el Delta del Llobregat, però de nit. La caminada,
s’inicia al vespre, quan encara hi ha claror i a mesura que es va
fent el recorregut es va enfosquint, arribant a l’últim tram formant una estela de frontals que donen a les nostres muntanyes
un aspecte molt singular. L’edició de l’any passat va comptar amb
una participació de més de vuitanta persones.
Cap a mitjans del mes de juny tindreu tota la informació disponible al web i facebook de l’entitat.
Néstor Gómez
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DATES

SECCIÓ

Dissabte 2

Infantil i Juvenil

Dimecres 6

Entitat

Dissabte 9

Excursionisme

Dissabte 9

Entitat

Diumenge 10

BTT

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

JUNY 2012

Sortida matinal pels voltants de Gavà. Més informació a secretaria o al
vocal de la secció.
Presentació del Club de Lectura "Fita i petjada". 18,30 h Biblioteca JoCLUB DE LECTURA
sep Solé Vidal. Vine i descobreix el món de la narrativa de muntanya.
GR83 - 6a etapa d'Olot a Beget. 26 Km de dificultat mitjana. Data límit
SENDERISME
d'inscripció a secretaria: divendres 1de juny.
1a caminada Serra de les Ferreres. Sortida: 9,30 h de la Bassa de lamiCAMINADA POPULAR
nació (riera de Sant Llorenç 227-229). Inscripcions fins el 6 de juny.
EXCURSIÓ

SORTIDA EN BICICLETA Volta per Sant Climent. Més informació: secretaria o vocal secció.

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i rodalies de la mà dels guies
voluntaris d'UME. Cal fer reserva prèviament al telèfon 932639610.
El Parc Agrari (itinerari 4). Nova sortida conjunta de les entitats orgaEntitat
EL REPTE 21 RG
Diumenge 10
nitzadores. Per inscriure's cal enviar un mail a 21rgava@gmail.com
Sortida al Cap de Creus. Dificultat mitjana. Inscripcions a secretaria
Excursionisme
SENDERISME
Dissabte 16
fins dimecres 13 de juny.
Cap de setmana
Sortida tècnica al Mont Perdut (Pirineu Aragonès). Més informació al
SEAM
ASCENCIÓ
16 i 17
vocal de SEAM
1a etapa del Camí de Sant Jaume (Llançà-Vilajuïga). Més informació a
BTT
CAMÍ DE SANT JAUME
Diumenge 17
secretaria o al vocal de la secció.
Sortida oberta per cordades a decidir entre els interessats. Més inforSEAM
ESCALADA ESPORTIVA
Dissabte 23
mació al vocal de SEAM.
Arribada de la Flama del Canigó a Gavà i celebració revetlla de Sant
Entitat
FLAMA DEL CANIGÓ
Dissabte 23
Joan. La Flama encendrà la foguera de S. Joan a la pl. Batista i Roca.
Del 25 de Juny
Casal de Muntanya d'estiu. Per infants de 6 a 14 anys i per a joves de
Infantil/Juvenil
CASAL D'ESTIU
al 20 de Juliol
15 a 18 anys. Inscripcions obertes.
Comentem "La Febre del Cim" de Jon Krakauer a la Biblioteca Josep
Entitat
CLUB DE LECTURA
Dimecres 27
Soler Vidal, recull el teu exemplar.
Jornada Portes Obertes al Rocòdrom. Vols fer un tast d'escalada?
FESTA MAJOR
Entitat
Dissabte 30
Apropa't al rocòdrom tant si ets gran com petit. Matí i tarda.
Fira d'Entitats. Hi participarem, matí i tarda, amb un estand com a punt
Entitat
FESTA MAJOR
Dissabte 30
d'informació i trobada de socis i interessats.
BICICLETADA NOCTUR- Bicicletada nocturna a Port Ginesta amb frontals. Més informació a
BTT
Dissabte 30
NA
secretaria o al vocal de la secció.
Diumenge 10

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

JULIOL 2012

Open d'escalada al Rocòdrom. Competició oberta a tothom durant tot
el matí, no cal ser-ne especialista. Participa-hi!
Cercavila Xerinolis. A la tarda passejarem la Cuca Mallola pels carrers
Entitat
FESTA MAJOR
Diumenge 1
de Gavà, amb la resta de bestiari i altres entitats.
SENDERISME
Excursionisme
Dissabte 7
Sortida Serra d'Ensija. Dificultat mitjana. Inscripcions fins 4 de juliol.
Cap de setmana
CAP DE SETMANA FA- Sortida cap de setmana familiar. Anirem a un càmping del Pirineu i
Entitat
MILIAR
7i8
farem excursions familiars. Inscripcions fins el 27 de juny.
Cap de setmana
Sortida tècnica a la Punta Alta (Pirineu Lleidatà). Més informació al
SEAM
ASCENCIÓ
7i8
vocal de SEAM
BTT
SORTIDA EN BICICLETA Pujada a la Morella. Més informació: secretaria o vocal de la secció.
Diumenge 8
Diumenge 1

Entitat

Dijous 12

Infantil/Juvenil

Dissabte 14
Diumenge 15
Dimecres 25
Divendres 27

FESTA MAJOR

Reunió informativa dels Campaments d'Estiu a Flamisell. Adreçada a
pares i mares, a les 20,30 h a la seu social d'UME.
XII CAMINADA NOCTUR- Caminada Nocturna al Castell d'Eramprunyà. Places limitades. InscripEntitat
NA
cions a secretaria fins dimecres 6 juliol.
BTT
CAMÍ DE SANT JAUME 2a etapa Camí de Sant Jaume. Informació: secretaria o vocal secció.
Darrer dia de secretaria abans de vacances. Tornarem a obrir el 5 de
Entitat
SECRETARIA
setembre, en horari habitual, de 19 a 21 h, els dimecres i divendres.
Comencen els Campaments d'Estiu a Flamisell. A les 8 h del matí sorInfantil/Juvenil
CAMPAMENTS
tirem amb autocar, de la Ctra. Sta. Creu de Calafell.

Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.
Dimec. i divend. de 19-21 hores

CAMPAMENTS

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

Dimecres de 20.00-22.00 h.
Divendres de 19.00-22.30 h.
Dissabte de 15.00-20.00 h.
Diumenge de 09.00-14.00 h.

de
de
de
de

19.30-22.30 h.
18.00-20.30 h.
19.30-23.00 h.
18.00 -20.30 h.

Telèfon: 93 662 01 24
Correu: umegava@gmail.com

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

