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El BOULDER DE L’UME ESTRENA JOGUINA NOVA
Després de diversos mesos de treball, el boulder de l’UME estrena una nova eina per desenvolupar, juntament amb el campus, tot el treball
físic específic per a l'escalada. Aquesta eina consisteix en una estructura per suportar un panell
de 160x50 cm que permet penjar la taula multipresa i diverses preses d'última generació específiques per aquest tipus de treball;
roms, regletes i unes boles mòbils per fer traccions. L'estructura, situada al rebedor del
bany, té com a principal avantatge permetre
treballar a la multipresa de forma vertical maximitzant-ne el rendiment. Abans es treballava
sobre un dels plafons reclinats, cosa que impossibilitava l'ús dels cantells més petits que són els
específics per poder augmentar la força màxima als dits. Incorpora també un sistema de contrapès
per ajudar a aquelles persones que s'hi inicien. A més, en situar-la fora de zona de treball general, la
nova estructura allibera espai als panells d'escalada i permet distribuir a la gent en dues sales diferents
ampliant la capacitat de les instal·lacions actuals. Aquesta nova estructura millora considerablement
les prestacions de la sala d'escalada i facilita el treball als quasi 50 socis que en fan ús per superar els
límits personals al camp vertical. Vull agrair l'ajuda de tota la gent que s'ha implicat en el desenvolupament d'aquest projecte, especialment a en Rodrigo, a en José Miguel, a en Valentí i a en Nèstor. També vull agrair a l'empresa García Faura la seva construcció i transport. Cal recordar però que, perquè
l’UME sigui entitat de referència en la promoció de l'esport de muntanya i especialment en l'àmbit de
l'escalada de dificultat, cal renovar totalment les instal·lacions actuals i apostar fermament per unes
noves instal·lacions de qualitat a l'alçada de la Unió Muntanyenca Eramprunyà. Des del boulder de l’UME continuarem aportant el nostre granet de sorra per fer-ho possible. Salut i grau!
Ruben Marín
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Refugis, campaments, excursions, marxes!!!

ONZE DE SETEMBRE

Boulder
Rocòdrom

El proper 11 de setembre, com ja es tradició, us convidem a col·locar la senyera al turó del Calamot. Com és habitual, el punt de trobada serà davant la Piscina Nova a les 9,00 del matí. Marxarem des d’allà amb els pals i la senyera. Un
cop a dalt del turó i col·locada la senyera, aprofitarem per esmorzar i fer la
xerrada. Us hi esperem!

Rocòdrom
Escola de Muntanya
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Editorial

La “solidaritat” perd el seu sentit i se'n fa un mal ús

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:

2534 Matías Gay
2535 Marina Gallego
2536 Santiago Fernández
2537 Albert Castells
2538 Natàlia Prunera

APLEC DE SANT MIQUEL 2012

2539 Pau Gabara
2540 Issam Martos
2541 Enric Bordas
2542 Ángel Sánchez
2543 Juan Manuel Romero
2544 Sergi Paramès
2545 Andrea Flores
2546 César Lorenz
2547 David Guevara
2548 Xavi Gómez

EL

En els darrers temps la solidaritat s'ha convertit malauradament en marca publicitària. En el
món empresarial i públic i, fins i tot, en entitats associatives s'utilitza el nom “solidaritat” per
vendre, com si es tractés d'una garantia de qualitat, en el sentit d'ajudar als col·lectius amb
menys recursos, amb malalties greus, etc. La llista d'activitats que utilitza aquesta fórmula
com a reclam creix any rere any, es publiciten concerts, curses i altres esdeveniments amb
una petició d'aportació extra destinada a la “solidaritat”. Fins al punt que si ara no t'impliques en un projecte solidari ets un estrany. Per altra banda, segons www.diccionari.cat, s'entén per solidaritat: Relació de fraternitat, de companyonia, de recíproc sosteniment, que lliga els
diversos membres d'una comunitat, col·lectivitat, en el sentiment de pertinença a un mateix grup i
en la consciència d'uns interessos comuns. En el nostre cas, com a entitat excursionista que es
mou en diversos àmbits, així com la resta del món associatiu, que funciona sempre gràcies al
voluntaritat, és poc coherent seguir aquesta moda. UME viu plenament amb solidaritat i dins
el voluntariat i no cal ser, incorrectament, doblement solidaris.
Néstor Gómez

GRUP

El proper 30 de setembre celebrarem el tradicional Aplec de Sant Miquel. Com cada any es podrà
pujar fins al castell a peu o en bici, sortint des de la
plaça Batista i Roca. A dalt hi haurà la xocolatada,
missa, jocs, sardanes i per descomptat, la visita
guiada al castell. No faltarà la col·locació de la campana “Miquela”, que grans i petits sempre volen fer
sonar. La tradició de l’aplec ja porta més de 50
anys i és un goig veure que es continua fent sense
interrupcions. La preparació ja s’està duent a terme des del mes de juny. Cal tenir-ho tot ben planificat per aquell dia. En la línia d’altres anys, està
previst fer un petit homenatge a una persona, de
Gavà, que ha aportat el seu granet de sorra per preservar una de les nostres tradicions. No us
avancem qui serà. Haureu de venir per veure-ho! Us hi esperem!
Mercè Mitjans

DONACIÓ
CÀRITES

JORNADA
BOLETAIRE

PREMI MARINA
CABRÉ

Després d’haver portat a
terme les dues Fires Solidàries (la tercera no va ser possible per decisió de l’Ajuntament) la recaptació ha
pujat a 350 €, quantitat que
es valora molt positivament
per ser el primer any que des
d’UME s’engega aquesta iniciativa. Els diners es van donar
a mossèn Xavier per tal que
els fes arribar a Càrites.

Ja s’està preparant la sortida
boletaire de la tardor. L’activtat es portarà a terme l’últim
cap de setmana d’octubre,
concretament els dies 27
(dissabte) i 28 (diumenge).
S’està mirant la possibilitat de
pernoctar en un alberg, refugi
o càmping. També s’estudiarà
l’opció d’organitzar una multiactivitat conjunta. Us n’informarem en el proper butlletí.

La Marina Cabré ha guanyat el
segon premi al concurs fotogràfic organitzat per la FEEC, dins
del III Concurs Fotocims. La
fotografia “Panoràmica des del
Pic de la Dona” la podeu veure
a la revista Vèrtex núm. 242,
publicat durant el passat maigjuny. Des d’aquí volem felicitar
la Marina per aquest premi!
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LA FLAMA DEL CANIGÓ
El dia 23 de juny, per primer cop, la Flama del Canigó va arribar
a Gavà. Com s’explicava en el butlletí anterior, des del primer
moment la nostra entitat va tenir un paper molt important en
l’organització d’aquest acte. De fet va ser de l’UME d’on va sorgir
la idea d’anar a buscar la Flama del Canigó. Van passar mesos
d’organització juntament amb Òmnium Cultural i l’Agrupament
Escolta, intentant lligar fins a l’últim detall, fins que finalment el
dia 22 de juny, membres de la UME i de l’Agrupament vàrem
anar a buscar la Flama al lloc on s'encén cada any, el cim del Canigó. L’esplanada de sota del refugi de Cortalets era una gran
festa, era plena de gom a gom de tendes de campanya, fogueres
pertot arreu i innombrables senyeres. Però sens dubte, el més
emotiu va ser “anar a buscar el foc”, la pujada mentre es feia fosc
fins a fer-se negra nit, l’espera drets dalt del cim perquè no es
podia seure de tanta gent com érem, els cants de l’Estaca, els
Segadors,..., finalment a les 12 h. l’encesa de la Flama i el màgic
espectacle de la inacabable filera de llumetes dels fanalets que retornaven a Cortalets des del Canigó. L’endemà, sempre vigilant que no s’apagués la Flama, iniciàrem la tornada a Gavà. A les 7 de la
tarda, vam donar la Flama a corredors del Club d’Atletisme i d’UME que se la van anar passat fins
que van arribar al nostre poble. Pujada Rambla amunt i rebuda a la plaça de Josep Tarradellas on es
van llegir dos manifestos, un de comú a tots els pobles on arriba la Flama i un altre de propi de
Gavà que es pot llegir a www.facebook.com/FlamaDelCanigoAGava.
Des d’aquí la Flama, acompanyada d’una gran senyera portada per nens de l’UME i de l’Agrupament i d’un grup de
grallers, va recórrer tot el trajecte fins a la plaça Balmes.
Des de la seva arribada a Gavà, cada cop s’hi va anar afegint més gent, la majoria amb les samarretes de la Flama,
fins que el pas per l’Illa de Vianants i l’arribada a la plaça
Balmes va ser multitudinària. L’Esbart Brugués i els Infernals ens van ajudar a fer temps fins a l’encesa de la Foguera de Sant Joan i el final de festa amb revetlla i conjunt
musical.
Miquel Zurriaga

PER UN BON ESTIU A LA MUNTANYA, PREVENCIÓ I SEGURETAT
Alpinisme, Descens de barrancs, Escalada, Excursionisme
Abans de començar l’activitat:
- Informeu-vos de les condicions meteorològiques i de la possible evolució del temps.
- Planifiqueu l’activitat i tingueu molt en compte la seva possible durada (consultant guies i mapes
del recorregut).
- Cal que porteu l’equipament i el material adequat a l’activitat que voleu fer. En especial, davant
la possibilitat que es faci fosc, és molt important dur un llum frontal de led i roba d’abric.
Durant la marxa:
- Si aneu en grup, mantingueu el contacte amb la resta de companys.
- Fixeu punts de referència en el recorregut per orientar-vos
- Hidrateu-vos sovint i mengeu aliments energètics.
- Si fa fred, no deixeu de caminar.
En cas d’accident:
- Mantingueu la calma i truqueu al telèfon d’emergències 112. Les trucades a aquest servei es
poden fer fins i tot des de telèfons mòbils que no tenen saldo.
Més informació a l’apartat de seguretat del web de la FEEC.
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L’UME OBRE PORTES A NOVES MODALITATS I
S’INICIA EN L’ESCALADA EN BLOC
L'escalada en bloc consisteix a pujar blocs de roca entre 1 i
3 metres (o més si ets valent) sense corda amb la precaució
de col·locar els matalassos de seguretat (també anomenats
crash pads) per protegir la zona de caiguda. Es tracta d'una
modalitat en què la qualitat primordial és la força explosiva.
El bloc és potser la manera més social de practicar l'escalada i a la vegada la més independent, ja que no
és imprescindible anarhi amb un company.
Per practicar-la es necessita matalàs de seguretat, peus de
gat i magnesi, a més de diversos complements opcionals,
com raspall per netejar els cantells, esparadrap per protegir
la pell i una petita ràdio per donar ambient. Es tracta d'una
activitat ideal per a la iniciació a l'escalada en el medi natural ja que la sensació d'alçada no és un factor limitant i la
necessitat d'equipament personal es redueix al calçat..
Projecte Diumenges al Bloc! Després d'explicar diverses vegades que
no es volia tornar a comprar matalassos per a les instal·lacions de l’UME, vam ampliar el material de SEAM amb l'adquisició de dos matalassos
de seguretat nous i un llibre de ressenyes. Amb l'excusa de donar a conèixer aquesta modalitat a l'entitat, vam organitzar una sortida de diumenge per estrenar-los. En aquella sortida de prova vam participar 6 o 7
persones la majoria de les quals eren escaladors/es habituals, però que
mai havien provat aquesta modalitat. La idea va agradar: es tractava d'una activitat de fàcil organització i ideal per a tots els públics. Des de llavors hem començat a organitzar una sortida cada 1 o 2 mesos a les principals zones de les rodalies de Barcelona. Ja hem provat tres destinacions; can Boquet (Vilassar de Dalt) amb roca de tipus granit, Savassona
(Vic) amb roca de tipus gres, Sant Joan de Vilatorrada
(Manresa) amb roca de tipus conglomerat i gres. El darrer Diumenge al
Bloc va ser el passat 13 de maig amb 24 participants de tots els nivells,
des d’alguns que era la primera vegada que sortien a escalar en roca fins a vuitegradistes. Tot un
èxit! Amb una participació exponencial i un interès constant sobre l'activitat, hem aconseguit del
projecte Diumenges al Bloc! fer una sortida de referència al boulder de l’UME. Podreu trobar les
imatges de les sortides a: https://www.facebook.com/BoulderUME
Us esperem a la propera!
Salut i grau!

http://www.facebook.com/umegava
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CLUB DE LECTURA: “FITA I PETJADA”
"T'agrada llegir i també la muntanya?". Amb aquesta pregunta la Biblioteca Josep Soler Vidal ens obria a través dels
seus canals de comunicació la possibilitat de fer realitat la
iniciativa de creació d'un club de lectura a l’UME, en el qual
la narrativa de muntanya i viatge fossin l'eix vertebral. El 6
de juny a la Sala d'Actes de la Biblioteca realitzem la primera trobada on es van plasmar els objectius del club dirigits
bàsicament al foment de la lectura, al suport a la narrativa
de muntanya i al desenvolupament intel·lectual o cultural
de l'individu o grup a través del debat o tertúlia treballant
idees i conceptes. La col·laboració i suport de la Biblioteca
amb el préstec de llibres, a més de l'espai de trobada, són gratament valorats tot i ser una proposta conjunta entre totes dues institucions. En la trobada de presentació es va parlar de la normativa funcional del club així com de les diferents activitats complementàries. Es va realitzar la
proposta de lectura de La Febre del Cim del Jon Krakauer; en va fer la presentació el professor
Enric Faura. La seva presència va ser capaç d’animar-nos d'una forma molt positiva, i que desitgéssim aconseguir una continuïtat del club estable i duradora. Va detallar amb gran interès la
situació actual de la narrativa de muntanya, el seu entorn mediàtic i editorial. Volem agrair la
presència de Gavà TV per la difusió de l'esdeveniment, a la directora de la Biblioteca, Maite Piñero, i a la vicepresidenta d’UME, Mercè Mitjans, així com a tots els assistents. L'acte va finalitzar
amb un brindis i la visita al local d’UME dels convidats, Enric Faura i Jaume Ferrandez (director
de la revista Vèrtex). A dia d'avui, la primera sessió del club ja s’ha realitzat i tenim per al proper
19 de setembre a les 19:00 h el títol Mentre hi hagi llum hi ha... de l'Eduard Sallent. Podeu recollirlo a la Biblioteca Josep Soler Vidal. Ànims i bona lectura.
Juan Pérez

SECCIÓ NATURA I DEFENSA PATRIMONI
Restauració de la font del Fangar. Aquets mesos d’estiu s’ha treballat en la restauració de la
font del Fangar, treballs que porta terme Quercus amb la nostra col·laboració. Els treballs estan
quasi finalizats i sols falta l’arranjament de l’entorn. La font es troba situada dins mateix de la
riera i el seu origen és una antiga captació d’aigua, creiem que quan encara es treballava a las
mines de ferro. El naixement es troba protegit per una petita
volta que a la vegada fa de protecció i manté l’aigua neta. A la
tardor hi ha prevista una sortida col·lectiva. Recerca de
punts d’aigua. Seguint amb el treball de catalogació i recuperació de punts d’aigua, finalment s’ha pogut localitzar la
bassa roige, bassa que està molt documentada però la ubicació de la qual sempre ha estat una incògnita; així i gràcies a la
tecnologia moderna (Google maps) se la va poder localitzar
sobre el plànol. Una vegada ubicada, trobar-la va ser mot
fàcil. La bassa, que el mes de juny era seca, representa un punt d’aigua molt important per als
animals de l’indret; les seves dimensions són de 8 a 9 metres de diàmetre i un metre de profunditat; està ubicada molt a prop del camí del castell que ve des de Begues. Quan comencin les
pluges a la tardor, està previst fer un estudi per mesurar-ne la quantitat d’aigua i la seva estacionalitat, tot relacionant-la amb el règim de plugues; es faran medicions cada 15 dies per determinar el temps i quantitat d’aigua que és capaç de retenir. La bassa, que és artificial, té el terra d’argila i les parets de roca i pedra, Pensem, per la seva ubicació i a la vista de parets amb pedres
treballades, que la bassa devia ser un punt important utilizat en l’època del castell.
Auca
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SORTIDA MULTIACTIVITAT UME
(CAP DE SETMANA 26 I 27 DE MAIG)

El cap de setmana 26 i 27 de maig teníem una cita
amb l’UME, la sortida multiactivitat. Tot va
començar dissabte davant del LIDL, on la son va
quedar amagada darrere de les ganes de compartir
un cap de setmana diferent… La primera parada:
l’excursió al santuari de Cabrera. Un cop aparcats
tots els cotxes (amb algunes dificultats) i després
d’un bon esmorzar, agafem el camí amunt (alguns
dels trams anaven assegurats com una via ferrata).
El paisatge era canviant, de vegades enmig d’una
fageda amb una gran catifa de fulles, i de vegades
grimpant entre pedres per sortir amb l’ajuda de
grapes i passamans a una vista aèria de la zona. En
resum, un desnivell de 200 m en un parell de
quilòmetres, però el millor de l’UME és retrobarse amb la gent que comparteix aquest interès
comú per la muntanya i la natura i que feia temps
que no veies. Així i amb un temps que amenaçava pluja (però només amenaçava) vam fer el cim. Allà foto de
rigor amb tot de càmeres automàtiques sincronitzades per immortalitzar el moment. El santuari estava tancat
però la vista des d’allà ben valia la pena. La baixada va ser per l’altra banda de la muntanya amb ajuda d’unes
escales, després per pista cap als cotxes i allà vam dinar compartint el prat amb un grup de cavalls. La visita a
Santa Maria de Corcó va estar acompanyada d’un cafetó i un gelat per als més petits i fins i tot vam fer una visita
cultural al dolmen de Puigsespedres. Ja una vegada arribats al refugi El Solà, i després de descarregar el menjar i
les motxilles, es van disputar partits de voleibol entre els més petits i de futbol entre els grans. Va haver-hi tanta
emoció que el futbol va ocasionar algun ferit i tot, però per sort res greu. El refugi estava molt bé: un parell de
saletes més petites i un menjador més gran on vam haver d’organitzar taules i cadires per a tots; en una de les
saletes es van muntar les taules i cadires per als més petits. A la descoberta de l’entorn, cal destacar la troballa
d’un escurçó que feia tranquil·lament la digestió. El sopar va entrar molt bé: una sopeta i botifarres boníssimes
fetes a la brasa amb molt de carinyo. I després moltes i moltes rialles durant la visita d’uns “cavallets de mar” al
refugi i a dormir, que demà ens esperaven més sorpreses...
El diumenge, durant l’esmorzar, algú es va
queixar del fil musical dels roncs, però crec que
és un clàssic que trobaríem a faltar, o no? I
sense perdre gaire temps ens vam posar en
marxa cap als Bufadors. Durant els campaments
de l’any 2006 que es van fer a Montesquiu, la
secció Anar i Tornar va fer la seva sortida just
en aquestes muntanyes i l’Iván i jo, que hi
anàvem de monitors, en guardàvem molt bon
record, així que teníem moltes ganes de tornarhi. Vam aparcar el cotxe al coll de Beví i d’allà
vam pujar caminant al turó dels Bufadors per un
camí interior que de vegades es destapava per
mostrar unes vistes impressionants. I de sobte,
arribem a un pas estret i allargat envoltat d’unes
parets gegants de pedres i tot ple de forats que
comuniquen una banda i l’altra de la muntanya
des d’on se sent bufar l’aire: els Bufadors. És un
lloc màgic com els contes dels follets, ja que a causa del seu microclima, els arbres i les roques estan cobertes de
molsa iel terra és una gran catifa de fulles.
Però encara quedaven més aventures i és que gràcies que portàvem com a experts al Raúl i la Paula van fer fins i
tot visites espeleològiques. I els més petits van tenir la seva aventura particular en travessar d’un forat a un altre
arrossegats pel terra i en plena foscor, només amb l’ajuda dels frontals. La tornada va ser per pista i el sol picava
fort, però en arribar al refugi ens esperava una font que va fer les delícies dels més petits (i dels més grans…). El
dinar, com sempre, boníssim i després només ens quedava gaudir tots junts de les últimes hores d’aquest cap de
setmana genial: xerrant a la sobretaula, jugant a fer de bruixes i refrescant-nos amb jocs d’aigua.
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Escalada Cavall Bernat

La colla de BTT van fer dissabte la ruta St. Quirze Basora - castell de Milany - St. Quirze Basora, d'uns 41
km, els primers 22 dels quals són els que pugen fins al castell, amb un desnivell de 925 m, i també van passar
pel castell de Montesquiu. Diumenge van repetir la ruta però des d’un altre punt, perquè el dissabte dos dels
companys van tenir problemes i no van poder fer-la. Van pujar al castell de Milany pel camí més fácil amb
pista asfaltada al principi i baixada pel camí més curt. Sense dificultats especials si no fos pel fang, ells
mateixos van batejar l’excursió com “sortida al castell de Milany (i les seves fangueres…)”.
Noèlia Casado

EXCURSIÓ ALS SOSTRES DE MONTSERRAT
Ascensió als 2 cims més alts de la muntanya de Montserrat,
l’Albarda Castellana (1.177 m) i Sant Jeroni (1.236 m)
Triem com a punt de sortida la plaça de la Creu on
s’ubica l’estació superior del cremallera de
Montserrat, a una altitud de 705 m. Seguim caminant
fins al final de la plaça, on pujarem unes escales
irregulars força empinades. Passem per un bell racó
ple d’història anomenat Pas dels Francesos. És un
estret i costerut pas d’escales entre roques per on
van passar els francesos el s.XIX per envair la
muntanya. Seguim el camí ascendent i arribem a la
plaça de Santa Anna, a 895 m. A la nostra esquerra
podem observar algunes agulles: la Gorra Marinera,
Magdalena Inferior, Magdalena Superior, Gorra Frígia
i Trencabarrals. En lleugera pujada passem per sota
de la coneguda Panxa del Bisbe. En poc menys de 10
minuts i amb una lleugera baixada amb escales
arribem al pla dels Ocells (930 m) on el bosc frondós ens acompanyarà una bona estona guanyant alçada. A
través de nou d’unes escales irregulars connectem amb el camí que ve del funicular de Sant Joan i que porta
fins a Sant Jeroni. En el nostre cas l’anirem seguint fins passada l’ermita antiga de Sant Jeroni que ens quedarà
a la dreta. Pugem una rampa pedregosa d’escales i ara hem d’anar alerta perquè hem d’agafar el camí de la
nostra esquerra indicat amb un cartell que duu al cim del Montgrós marcat amb pintura taronja. Baixem per
un estret corriol on podem intuir al fons el cim de l’Albarda Castellana. A l’esquerra s’uneix al nostre un
camí amb marques de pintura groga i blava. Nosaltres, sense desviar-nos, seguirem les noves marques que
després acabaran sent de color blau. Arribem a un punt relliscós pel tipus de roca i l’inclinació del terreny,
però sense dificultat, només cal posar-hi atenció. Un cop superat aquest tram seguirem ascendint fins a
trobar-nos un estret pas on una paret amb una corda ens ajudarà a grimpar poc més de 3 metres sense cap
perill. Un cop a dalt i per un terreny rocós i un pèl relliscós, arribarem en poc menys de 2 minuts al sostre
del Baix Llobregat, al cim de l’Albarda Castellana (1.177 m) on descobrim una fita feta de pedres apilonades.
Vistes bones sobre l’Anoia i el Bruc en direcció S/E. També sobre altres agulles de la zona i sobre el nostre
proper objectiu: Sant Jeroni (1.236 m). Desfem el camí que hem fet anteriorment fins a les escales de
desviació que condueixen a Sant Jeroni per on hem vist el cartell indicador del cim del Montgrós. Ara només
cal pujar algunes escales i anar guanyant l’alçada fins a la magnífica miranda de Sant Jeroni, on una
espectacular taula d’observació, gentilesa del Centre Excursionista Comarca del Bages, ens ajuda a orientarnos. Les vistes aquí són espectaculars en qualsevol direcció. Estem en un dels balcons de Catalunya més
impressionants. Tornarem al punt d’origen desfent el mateix camí que hem fet (sense passar per l’Albarda
Castellana).
FITXA PRÀCTICA RUTA
Punt d’origen: plaça de la Creu (705m) – estació superior del cremallera
Com arribar?: cremallera de Montserrat (estació superior), aeri de Montserrat (a 200 m), a peu des
de Monistrol (GR 5 i GR 96) o Collbató (GR 5, GR 6 i GR 172). Distància: 11 km (anar i tornar pel
mateix camí). Desnivell total teòric: 531 m
Temps: plaça de la Creu - Albarda Castellana: 1 h 05 min. Albarda Castellana – Sant Jeroni: 15 min
Sant Jeroni – plaça de la Creu: 1h. Dificultat: Fàcil, tot i que cal parar atenció a algun tram relliscós de
roca i a la senzilla grimpadeta / desgrimpadeta amb corda a l’Albarda Castellana. Atractius de l’excursió:
Vistes d’algunes agulles importants, panoràmiques des dels cims.
Jordi Llorens
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BTT: 1a ETAPA CAMÍ DE SANT JAUME
Per als místics, per als qui volen descobrir pobles, per als qui volen fer pessigolles al territori català o per als més
escèptics que simplement volen fer
pedalades: hem començat el Camí de
Sant Jaume! Sembla que Catalunya s’hagi mantingut allunyada del moviment
jacobeu però tant geogràficament com
històricament el territori sempre ha
ofert rutes perquè els pelegrins poguessin arribar a Santiago de Compostel·la. És cert que no hi ha un sol camí
definit, sinó molts itineraris amb una
mateixa destinació.
Nosaltres ens mourem, en principi, només en territori català, seguint una de les rutes més populars,
la que comença a Narbona i acaba a Lleida. Per qüestions de temps i de mobilitat, hem deixat de banda
Narbona, Perpinyà i les Jonqueres i hem marcat l’inici de la nostra ruta amb una gran creu sobre el mapa
al Port de la Selva. Diuen que “al pot petit hi ha la bona confitura”. Ens agradaria que els dies lliures tinguessin cabuda en un pot una mica més gran i poguéssim fer la ruta d’una tirada, però ens hem autoconvençut del refrany i us direm que és només per això que la fem un cop al mes: per etapes, a petites dosis, sortides d’un dia, carmanyola a l’esquena. La tornada a casa amb bons records, cames cansadetes, un
bon vídeo d’en Jordi i amb la credencial cada cop més rebregada i amb més segells acumulats. Un potet
de “confitura de Sant Jaume” d’allò més saborós!
La primera etapa, de 30 km des de Llançà fins a Vilajuïga (...fins a la piscina municipal de Vilajuïga...) la
vam fer seguint el camí de Ronda. Un camí pla, sense dificultats, vorejant un mar blau, blau que gairebé
ens esquitxava. El passeig es va acabar ben aviat per donar pas a una senyora pujada fins al monestir de
Sant Pere de Rodes i a l’església de Santa Helena; d’allà estant el mar no era més que una immensa taca i
els vaixells puntets diminuts. Per a la tornada, els ànims ben amunt: objectiu aconseguit, una remullada a
la piscina municipal del poble i un dinar tots junts abans d’agafar el tren. La segona etapa, de Vilajuïga a
Figueres, no amaga pujades. És plana i curteta i hi ha la possibilitat de deixar les bicis aparcades i acabar
la ruta amb una visita cultural al museu de Dalí o al castell de Sant Ferran. De trialeres a vies verdes, de
sortides dïunes a nocturnes, en família o amics; com a bons eclèctics també volem aprofitar allà per on
passem d’altres maneres (vestits de ciclistes i amb el casc penjant del braç, això sí!).
Ònia Camprubí

CASAL D’ESTIU 2012
El Casal de Muntanya d’enguany ha comptat amb
una bona asistencia: una mitjana de 20 nens per
setmana. Des del 25 de juny fins al 20 de juliol
s’han organitzat moltes activitats, però amb la
implicació dels nens i nenes participants. Cada
dilluns el grup de petits decidien sobre què volien
fer al casal aquella setmana i els grans es proposaven un repte. No han faltat les sortides per l’entorn de Gavà i les excursions d’un dia. Esperem
que l’any vinent tingueu el mateix èxit
Redacció
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XII CAMINADA NOCTURNA, JULIOL 2012
Parlar de juliol a la nit a UME és parlar de la Caminada
Nocturna. Una edició més, i ja en portem dotze, un
centenar de persones van desafiar la nit per endinsarse a la foscor dels camins de Garraf. Bé, això seria del
tot cert si el ritme de la caminada no hagués estat tan
fort per part de tot el grup. Anem a pams. Després de
la foto de família, cent samarretes verdes iniciàvem el
camí cap a la Sentiu. Ja des del primer moment es veia
que el ritme era alt i esperàvem que en algun moment
frenaríem; també venia molta canalla i ningú es quedava enrere. Després de fer diversos reagrupaments
arribem a la Sentiu per fer la primera parada abans
d’atacar el castell. Les primeres pendents de can Flocant estiren el grup, però tothom va fent via. Les escombres que anaven amb els últims participants, veien
com passaven els quilòmetres i els minuts i el ritme no
afluixava. El llum del frontal s’estava de braços plegats.
Una mica més i arribem a can Bassoles sense que calgués el lot. Ah! No hi havia lluna per enlloc. Des de
can Bassoles, ja vèiem uns llums al castell: eren l’Antonio i la Pepa que ens estaven muntant la paradeta. La darrera pujada cap al castell sí que cal el
frontal i creem un cuc de llum que s’amotlla a la pista que ens duu fins al lloc del sopar. Són les
22.15 i sense perdre un moment tothom agafa lloc. L’Antonio i la Pepa, amb la seva alegria, ens
ofereixen tot el que tenen a taula; no podia faltar el vi i el cafè. Hora de tirar avall, ara costa més,
la forta baixada del castell no ajuda, el cansament es deixa notar i la son comença a treure el nas.
Pels camins foscos de baixada podem veure com les ratlles reflectants de les samarretes realment ho són: un reguitzell de ratlletes blanques sobresurten entre tanta foscor. Arribats a can
Tries a les 1.30 hores... és hora de la dispersió, hora d’anar a dormir.
Néstor Gómez

L’UME TÉ ROBA ESPORTIVA
Ja tenim samarreta UME! Màniga curta o màniga llarga? Tu
decideixes. Estan a la venda a Secretaria. Tant de màniga curta
com de màniga llarga, les trobareu en les talles: XS, S, M, L i
XL. El nombre de samarretes per talla és reduït, de forma que
a mesura que es vagin exhaurint anirem fent més comandes. El
preu de les samarretes UME és de 20 € la de màniga curta i 24
€ la de màniga llarga.
Redacció
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ENTREVISTA A ... RODRIGO ARCE
“Passió per la muntanya”
En Rodrigo és l’encarregat del material de SEAM, és a
dir, de la Secció d’Escalada i Alta Muntanya. I realment
porta molt bé aquesta responsabilitat, us ho ben asseguro. Li pots sol·licitar qualsevol material una setmana
abans i sempre et té en compte. No deu ser fàcil donar resposta a totes les demandes de material, però
se’n surt prou bé. Té experiència: sap com van les
demandes, i sap organitzar-ho perquè tothom pugui
disposar del material que necessita. Sempre el veus
tranquil i sembla que vulgui passar desapercebut. La
seva passió és la muntanya, tal com explica a l’entrevista, però també diu que li agrada molt fer bicicleta, ja sigui per carretera o per muntanya. Treballa
en una oficina d’enginyeria tècnica de qualitat.
És el soci núm. 1657
Com i quan entres a formar part d’UME?
Era por el año 77, cuando les pedí a mis padres que me llevaran a UME, me gustaba lo de acampar en la
montaña, era el socio 568, todavía conservo los carnets. Luego después de un gran paréntesis volví a
apuntarme hace unos 9 años.
Sabem que estàs dins de SEAM, però, explica’ns quines activitats són les que més t’agraden ?
La actividad que más me gusta es salir de ruta cuando hay nieve, durmiendo en los refugios y usando
crampones o raquetas. Y después la escalada aunque sólo lo practico por temporadas, no hay tiempo
para todo.
A més a més ets l’encarregat de material de SEAM. Quina feina et comporta aquest càrrec?
Todos los viernes estoy en la entidad para dar el servicio de alquiler a los socios. Controlo el estado del
material, llevo las cuentas de los alquileres, renuevo el material estropeado y decido junto con el vocal
de SEAM que material es necesario mejorar
Quin material està més sol·licitat? I per què?
Depende de la época, en invierno crampones y raquetas son las estrellas, mientras que en primavera y
otoño es el material de vías ferratas el que más sale: arneses, cintas disipadoras y cascos.
Amb quines condicions es lloga el material de SEAM? I per quant de temps?
El material siempre se alquila de viernes a viernes y el único requisito ser socio de UME, si bien el precio
se reduce al 50% si además eres de SEAM. Y se entrega siempre un equipo por carnet.
Ara que l’UME està arribant als 50 anys ( això es diu aviat)… Com veus el futur de SEAM i
de l’Entitat?
Creo que tanto la entidad como cualquier sección a lo largo de estos años siempre es muy parecido,
grupos de gente que van y vienen dedican unos años a la entidad y luego hay un relevo y vuelta a empezar. Claro está que siempre hay la excepción que confirma la regla y es digno de mencionar como los
Comas, Valenti, etc…
Siempre es lo mismo la ilusión de hacer y compartir algo que nos une: LA MONTAÑA
Mercè Mitjans
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REFUGI DEL GERDAR
Com que estem ja en època de vacances, us informem que el Refugi del Gerdar torna a
estar obert. És un refugi que resta obert tot l’any i des d’on es poden fer moltes activitats, tant d’estiu com d’hivern, i està situat a 6 km de Baquèira-Beret. Podeu visitar la
web www.refugidelgerdar.com o www.refusonline.com per a més informació.
Redacció

TOT PREPARANT ELS CAMPAMENTS
A hores d’ara ja tenim els nois i noies de campaments, però com que és una activitat anual i que comporta un bon volum de feina, no poden deixar d’explicar algunes
coses al respecte. La feina prèvia és molt important: cal planificar tots els dies de
campaments, així com el material que s’hi necessitarà. L’equip de monitors s’ha
reunit al llarg de l’any per decidir el lloc, les dates, el nombre de nens de cada secció: infantil, anar i tornar i itinerant. Un cop fetes les inscripcions comença la feina
grossa, que compaginen amb la temporada del Casal. Cal conèixer els nens, fer la
distribució per tendes, valorar quins monitors portaran cada tenda, preparar les
activitats, planificar el material que caldrà, fer les compres necessàries… I els de la
cuina? Doncs també es reuneixen, planifiquen menús, fan les compres… Però no
s’acaba tot aquí; també cal disposar d’un infermer, que serà qui s’encarregarà de les
petites cures o de prendre les decisions importants davant de qualsevol necessitat.
I per descomptat, cal l’intendent, la persona que s’encarrega que totes les qüestions
d’infraestructura funcionin: una aixeta, una cadena, un desguàs… Cal posar un endoll extra aquí, cal preparar els llums que tota la nit es deixen encesos al campament…I ara que ja funcionen,
podeu consultar i escriure al blog campamentsume.blogspot.com
Redacció

EXCURSIÓ FAMILIAR A CAMPDEVÀNOL
4 famílies van posar rumb cap al Ripollès el dissabte 7 de juliol. Afortunadament, vàrem poder muntar tendes a primera hora del matí al càmping Pirinenc i això ens permetia fer l’excursió del dia amb més tranquil·litat. L’excursió era fàcil de determinar: els gorgs del torrent de la
Cabana, un recorregut que segueix de pujada els gorgs i un decideix on
aturar-se. Vàrem parar al gorg de la Bauma, un indret espectacular i
tranquil, fins que van arribar uns i uns altres i uns altres més. És com
anar a la platja a l’agost. La tornada va ser més aventurera, seguint camins de vaques que no portaven enlloc, però el més important era la
recompensa en arribar al càmping: la piscina. L’endemà, per esmorzar,
16 croissants damunt la taula feien mot de goig. Agafem forces, desmuntem tendes i cap a la segona excursió. Un recorregut circular de
Campdevànol, ermita de Sant Roc, Ripoll i Campdevànol, d’uns 10 quilòmetres. L’anada era dura: pista, poca
ombra, la calor collava i els petits rondinaven. En arribar a Ripoll, tot va canviar; coses dels gelats i de la fresca a
l’ombra.
Néstor Gómez

1a MARXA SERRA DE LES FERRERES
Unes 150 persones van participar a la 1ª Caminada Serra de les Ferreres el 9 de juny. La caminada agrupava per
primer cop entitats que mai havien treballat juntes: AV de Ca n’Espinós, AV de Can Tries, l’Esplai Masia Espinós,
l’Ajuntament i UME. A més suposava connectar dos barris separats per una serra. Un cop fet el control a tots
els participants, es prenia la sortida. A les 9.30 s’iniciava el camí, una primera pujada ens havia de conduir fins dalt
de la Serra de les Ferreres per camins desconeguts. Més suau i tranquil·la va ser la baixada fins a ca n’Espinós, on
ens esperaven els del barri amb un petit avituallament líquid. Hora d’esmorzar. Amb les energies al 100% reprenem el camí cap a can Mas, pel fons del torrent de les Comes. La baixada cap a ca n’Amat és agraïda i més quan
el sol ja comença a escalfar. Arribem a can Tries, amb 10 quilòmetres a les cames en menys de 4 hores. Un refrigeri i el caliu de tothom posa el punt final a una primera edició. L’organització ja pensa en la següent.
Néstor Gómez
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DATES

SECCIÓ

Del 27 de juliol
Infantil/Juvenil
al 5 d'agost

DESCRIPCIÓ

ACTIVITAT

JULIOL / AGOST 2012

Campaments d'Estiu a Flamisell.

CAMPAMENTS

SETEMBRE 2012

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 1

Excursionisme

SENDERISME

GR83 - 7a etapa Beget a Prats de Molló. 22 Km de dificultat
mitjana. Data límit d'inscripció fins el 24 d'agost, enviant un mail a
umegava@gmail.com

Dimecres 5

Entitat

INICI DE NOU CURS

Tornem a obrir, després d'uns dies de vacances, en horari
habitual.

Dimecres 5

SEAM

FORMACIÓ

Dimarts 11

Entitat

DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA

Dissabte15

Excursionisme

SENDERISME

Cap de setmana 15 i 16

SEAM

ASCENCIÓ

Diumenge 16

BTT

CAMÍ DE SANT JAUME

Diumenge 16

Entitat

EL REPTE 21 RG

Dimecres 19

Entitat

CLUB DE LECTURA

Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada". A les 19 h a la
Biblioteca Josep Solé Vidal comentarem el llibre "Mentre hi hagi llum"
d'Eduard Sallent.

Divendres 28

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

Audiovisual dels campaments d'estiu a Flamisell. Ens trobarem
a les 20 h, al Casal Municipal El Centre (c/ de Sant Isidre, 22)

Dissabte 29

SEAM

VIA FERRADA

Sortida tècnica de Via Ferrada (lloc a determinar). Més informació al vocal de SEAM.

Diumenge 30

Entitat

APLEC DE SANT MIQUEL

Castell d'Eramprunyà. Sortirem, a les 8 h, de la plaça Batista i Roca
per pujar a peu o amb BTT. Inscripcions a la mateixa sortida.

DATES

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

Inici d'un nou Cicle d'Iniciació a l'Escalada al Rocòdrom.
Informació i inscripcions a secretaria.
Col·locació de la senyera al cim del turó del Calamot.
Ens trobarem a les 9 del matí a la Nova Piscina Municipal. Cal portar
esmorzar i beure.
Sortida a Sant Llorenç del Munt. 13 Km de dificultat mitjana.
Inscripcions a secretaria fins dimecres 12 de setembre
Sortida tècnica a la Pica d'Estats.
Més informació al vocal de SEAM
2a etapa del Camí de Sant Jaume en bicicleta (VilajuïgaFigueres). Més informació a secretaria o al vocal de la secció.
Bruguers i La Sentiu (itinerari 15).
Nova sortida conjunta de les entitats organitzadores.
Per inscriure's cal enviar un mail a 21rgava@gmail.com

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

