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El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís
Cleries, va visitar el diumenge 29 de juliol els campaments d’UME. Tot un honor per a la nostra entitat, així com per a la Secció Infantil i Juvenil. La
visita, tal com s’explica a l’interior d’aquest butlletí,
va durar un parell d’hores i va permetre al conseller conèixer el funcionament d’uns campaments
organitzats per una entitat de muntanya, com és
l’UME i veure en directe com els infants gaudien de
les activitats. De la visita se’n fa esment la web gencat.cat, sala de premsa
Redacció

Federació de
Càmping i Caravaning

Barrancs

N O V E M B R E

Campaments amb visita institucional

Federació Catalana
d’Espeleologia

Arxiu i documentació
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Marxa del Garraf
A l’entitat ja s’estan fent els últims preparatius per a la
Marxa del Garraf. A les pàgines 8 i 9 trobareu tota la
informació relacionada amb el període d’inscripció,
preus, recorregut i informació diversa.
A hores d’ara ja s’estan fent les reunions de controls i
la revisió del material que es necessitarà. Aquesta 18a
edició ja està gairebé a punt. I com sempre, per a
qualsevol dubte podeu adreçar-vos a Secretaria en
l’horari habitual.
Redacció

Preparant l’aniversari d’UME
Amb el curs començat s’estan definint ja algunes de
les activitats que es portaran a terme durant el
2013, amb motiu del 50è aniversari de l’UME. Així,
doncs, a les pàgines interiors podeu anar informantvos sobre la proposta “50 anys: 50 cims”, sobre la
iniciativa per poder portar a terme un dels circuits
de raquetes de neu (a la Cerdanya) organitzat per
l’entitat, així com poder fer la inauguració de la temporada de raquetes de neu, a Gavà.
En trobareu més informació a les pàgines 3 i 11.
Redacció

Campaments

Entrevista a....
Jordi Corbalan
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Editorial

Un nou curs fascinant

ELS NOUS SOCIS,
BENVNGUTS:

És possible que cada setembre uns i altres parlem del nou curs, de les expectatives i que serà especial. Doncs
bé, aquest curs no és menys, però hi ha molts ingredients que fan pensar que serà una any clau.
UME prepara per a 2013 el seu 50è aniversari. Són moltes les persones que ja fa un munt de mesos que teballen en activitats, actes socials i elements especials i únics que ara no revelarem. Però el que sí us puc avançar
és que la nostra entitat pot créixer en el món dels centres excursionistes del nostre país si tirem cap endavant
entre dues o tres proves a nivell de tot el país: Lliga Catalana de Canicross, Circuit Català de Raquetes de Neu
i la prova zero d’una cura de muntanya. A més, us avancem que estem treballant en la recerca d’un nou emplaçament per al boulder que doni resposta a les necessitats actuals. Tot això i molt més és el que tindrem en
aquest curs. No cal que us digui que ets i sou una part fonamental com a participant, però també com a persona que pot estar dins l’organització d’alguna activitat.
Néstor Gómez
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L’UME posa la senyera al cim del Calamot
És una tradició de fa molts anys, i
com no podia ser altrament, enguany la Unió Muntanyenca Eramprunyà ha tornat a installar una
gran senyera al punt més alt de
l’entorn proper de Gavà.
El dia 11 de setembre, diada nacional de Catalunya, es va pujar al
Calamot on es va posar una gran
senyera de quatre metres de llargada i més d’un i mig d’amplada a
dalt d’un gran pal d’uns nou metres d’alçada. La visió d’aquesta
senyera és imponent entrant a
Gavà des de la C-32 i especialment des de la plaça de
l’Ajuntament.
Cada any augmenta el nombre de
persones que, carregats amb els
pesants pals, s’enfilen pel turó del
Calamot per posar-hi la Senyera.
En aquesta Diada vam ser al voltant de cinquanta persones en un
ambient molt alegre i festiu i cal

destacar la cada cop
més nombrosa participació de famílies
senceres amb els
seus fills.
L’acte es va acabar
cantant
emotivament Els Segadors i
amb unes paraules
celebrant que Eurovegas no es farà al
Baix Llobregat.
Acte seguit es va
aprofitar per esmorzar i fer la xerradeta
entre els assistents.
Tot plegat un bon
preludi de la manifestació de la Diada
que es va fer a la
tarda
Miquel Zurriaga

Trobada presidents a l’UME

Font de l’Avellanosa destrossada

El dia 23 d’octubre, més de 20 president de les entitats excursionistes del Baix Llobregat estan convocats a la I Trobada de Presidents que tindrà lloc a
UME. La iniciativa va sorgir fa molt de temps des de
la nostra entitat i es va plantejar el tema a les reunions de vegueria que un cop al mes es realitzen en
una població de la comarca. L’objectiu de la reunió
de presidents és conèixer les dificultats que cadascú
té en el seu centre de muntanya i entre tots cercar
possibles solucions; també ha de servir per conèixer
el funcionament de les diferents entitat i relacions
amb els collaboradors i institucions. La suma
d’aquests factors ens ha d’ajudar a trobar respostes
als possibles problemes comuns i als particulars de
cada població segons la realitat social de la seva
entitat i de la seva població.
Redacció

A partir d’uns treballs de neteja del bosc i de la riera
s’han carregat la font.
Des d’UME ja s’han fet
les accions directament amb l’Ajuntament per esbrinar
com han succeït els
fets i saber qui en són
els responsables.
Paral.lelament s’hi està
treballant en les possibles intervencions per
poder recuperar la
font.
Redacció
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El Conseller Cleries felicita als monitors d’UME
Els campaments d’estiu a Flamisell van tenir un convidat especial i molt particular, el conseller de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
El terreny d’acampada de Flamisell pertany a la Generalitat de Catalunya i després d’uns robatoris ( abans de la nostra estada)
arran dels quals es van endur cables, aixetes i molt de material de cuina, la Generalitat va haver d’invertir-hi una bona quantitat
de diners per deixar-ho tot en òptimes condicions. En Marc Zurriaga, director del campament, i en Nèstor Gómez, president
d’UME, van ser els amfitrions dels campament i van tenir una llarga xerrada amb el conseller durant la qual vam donar a conèixer la nostra entitat, els nostres valors i la nostra filosofia. La trobada va durar aproximadament unes dues hores amb la
felicitació per la feina duta a terme amb l’entitat i molt especialment en l’àmbit educatiu i pels valors que transmetem cap a la
canalla i els joves. Dies més tard, vàrem rebre una carta del conseller Cleries, escrita del seu puny i lletra, on feia palesa aquesta felicitació adreçada a tot l’equip de monitors. La carta es va lliurar als monitors a la reunió de valoració de campaments a
mitjan setembre.
Redacció

La FEEC participa activament en una Diada històrica
Un any més, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va participar de manera activa en els actes de la
Diada Nacional de Catalunya, celebrada de manera multitudinària i reivindicativa com no es recordava des de l'any 1977.
Jordi Merino, màxim mandatari de la Federació, va assistir a primera hora del matí a l’ofrena floral al monument de Rafael
Casanova, a Barcelona, que va realitzar el món de l’esport federat del país. Van ser-hi presents, entre altres altes personalitats de l'esport del país, David Moner, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya; Ivan Tibau, secretari
general de l'Esport, a més a més d'Albert Marco, director del Consell Català de l'Esport o Santi Siquier, representant territorial de l'Esport a Barcelona, acompanyats per la major part dels presidents de les diferents federacions esportives de
Catalunya i de molts dels clubs del país, entre els quals hi havia l'Agrupació Excursionista Catalunya, precisament en l'any del seu centenari.
Tot seguit el mateix Jordi Merino, juntament amb les principals autoritats del món de l'esport del país, va assistir al Parc de la Ciutadella
a l'acte institucional que el Govern de la Generalitat i el Parlament
de Catalunya van organitzat conjuntament.
Finalment, a la tarda, la FEEC es va sumar, com moltes altres entitats
cíviques del nostre país, a la Marxa cap a la Independència, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i que va aplegar fins a un milió
i mig de persones a la ciutat comtal. En definitiva, una jornada reivindicativa històrica que ha estat portada fins i tot dels principals mitjans de comunicació internacionals.

Informació elaborada per l'Àrea de Comunicació de la FEEC

50 anys : 50 cims
Com ja sabeu, el proper 2013 celebrem
el 50 aniversari de la nostra entitat i dins
de tots els actes que s’hi estan preparant, una comissió està treballant en un
gran repte, aconseguir que el dia 19 de
maig del 2013 s`assoleixin 50 cims dels
Països Catalans i de la Franja el mateix
dia. Per aquesta fita
necessitem la
collaboració de tots vosaltres. Es tracta
que 50 parelles mínim i tota la gent que
vulgui participar en algun dels cims ens
ho proposeu i manifesteu el compromís
de participa-hi. Si no tenim propostes de
cims la comissió escollirà els cims que
cregui més representatius. Hi haurà cims
de tota mena i dificultat, cims per fer
escalant, en BTT, mitja i alta muntanya o
simplement cims de molt baixa dificultat,
tant pel que fa a la tècnica com a la dura-

da per aconseguir-los.
Un cop assolit el cim,
hi deixarem un banderí commemoratiu
dels nostres 50 anys i
farem vàries fotografíes per fer una exposició de tots els cims
assolits.
Ens agradaria tenir
tota la llista de cims
per a finals d’octubre
per poder anar treballant sobre el tema. Si
voleu més informació
pregunteu a Secretaria i us informaran
de com participar-hi.
COMPTEM AMB TOTS
VOSALTRES,

50
ANYS S’HO
MEREIXEN ENTRE TOTS HO
ACONSEGUIREM!!!
Miquel Comas
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Segona etapa camí de Sant Jaume
El passat dia 16-09-12 vam participar en la II ETAPA
CAMÍ CATALÀ ST. JAUME en bici. Vam fer una etapa
curta, Vilajuïga-Figueres, d’uns 20 quilòmetres, perquè
pensem que, a les nostres sortides, podem també incloure un sentit cultural i de coneixement del nostre país. Ja
ho vam fer així quan vam anar a les vies verdes de Tarragona, visitant Lo Parot, l’olivera més antiga de Catalunya,
o a la primera etapa d’aquest camí, quan vam passejar pel
camí de ronda que ens va portar des de Llançà fins al
Port de la Selva, on comença realment el camí.
Abans de sortir, vam segellar les nostres credencials a
Vilajuïga, cosa que vam repetir al castell de St. Ferran, a
Figueres. No ho sabem encara, però potser aquestes
credencials ens portartan algun dia a Santiago de Compostella!
La nostra pedalada ens portà, en primer lloc, a Perelada, on vàrem passejar i conèixer el centre històric medieval i vam admirar les torres del castell, des de lluny, això sí, ja que és un espai privat i hauríem de pagar entrada per visitar-lo.
Seguint aquesta línia cultural-turística-gastronòmica-cervesera, vam voler que aquesta segona etapa coincidís amb el Mercat
al Carrer de Vilabertran, on vam poder gaudir dels seus principals productes gastronòmics, i en especial de la seva “poma de
relleno”, així, en castellà, que és el seu reclam estrella, una poma farcida de carn, i les grans postres d’estiu de la població. Els
carrers estaven plens de gent, gaudint dels seus productes i artesania. Tot amenitzat amb una bona ballada de sardanes.
Després vam seguir cap a Figueres on, després de dinar, vam participar en la visita al castell de St. Ferran, denominat “la
Catedral de l’Aigua”. Aquí, vam deixar les nostres bicis i vam pujar, primer, en uns 4x4 per conèixer l’exterior del castell, les
muralles i les estances, i després, amb unes zòdiac, vam navegar pels seus dipòsits d’aigua. N’hi ha quatre, i entre tots sumen
9 milions de litres.
Sobre les 18,00 hores vam agafar el tren de tornada cap a Gavà.
El proper 28-10-12 farem la tercera etapa, Figueres-St. Miquel de Fluvià. Ens separarem una mica del camí original, perquè
passarem pels Aiguamolls de l’Empordà, i us convidem des d’aquí a venir amb nosaltres i gaudir d’una excepcional jornada en
bici. L’etapa serà d’uns 40 quilòmetres, que es fan en unes tres hores, totalment plana.
Podeu entrar a l’enllaç http://youtu.be/EB0qkzfrsxl per veure el video de l’etapa.
Jordi Vilajoan

Club de lectura “Fita i petjada”
Nova sessió del Club de Lectura "Fita i Petjada". El passat dimecres 19 de setembre, una nova tertúlia amb el llibre de l’osonenc Eduard Sallent, Mentre hi hagi
llum. La lectura, en aquesta ocasió, ens va portar a gaudir d'uns moments on l'autor va ser capaç de transmetre la por i el respecte a la immensitat del Nanga
Parbat, el vertigen del buit i la foscor, l'angoixa i la desesperació davant la impotència, la felicitat en el retrobament. Una novella que ens ha transportat a
viure una experiència, al costat de l’Eduard, on els somnis i la crua realitat de
l’Afganistan de 1997 va ser capaç d'entrar per la petita obertura d'un bivac improvisat a 7.500 m.
La participació en el club va estar molt animada, aportant cada un dels integrants
la seva visió personal del relat. L'aportació de documents de l'època i de morfologia de la muntanya ens va portar a entendre millor aquest gegant del Diamir paquistanès anomenat Nanga Parbat (muntanya maleïda).
Recordeu que encara hi ha places lliures per formar part del club, només cal
apuntar-se a UME o en la mateixa Biblioteca Josep Soler i Vidal.
Juan Pérez
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Travessa de Castelldefels als Miradors de Begues
Travessa curta amb força desnivell positiu inicial fins a la Desfeta, per després baixar
per bosc fins al nucli urbà de Begues i la Rectoria.
Començarem la ruta a la plaça de l’Església de Castelldefels a una altitud de 20 metres. Sortim pel costat dret de l’església
mirant a muntanya pujant per l’avinguda del Primer de Maig i l’aparcament fins arribar quasi a peu del castell. A la rotonda
continuarem rectes virant a l’esquerra per la carretera de la Sentiu primer per vorera, després travessant una petita àrea
boscosa fins a tornar a empalmar pel costat dret de la carretera ja fins a la Sentiu.
Travessem la carretera i pugem l’avinguda principal fins al final, des d’on continuarem rectes per una pista de sorra. Travessem una cadena i a pocs metres, en baixada, trobarem la font de la Sentiu. De seguida la pista gira cap a l’esquerra, però nosaltres seguirem un caminet estret i frondós de bosc que comença assenyalat en groc a mig revolt, i que no abandonarem fins
arribar al mas en runes de Can Flocant. A la nostra dreta enfila de forma abrupta i decidida el famós camí medieval que
s’utilitzava com a forma d’arribar al castell d’Eramprunyà. Encara avui s’observen restes dels merlets. Al final, arribem a un
altre mas abandonat, Can Bassoles. Aquí la ruta segueix la pista en sentit ascendent; passem la cruïlla amb el GR-92 i seguirem uns metres en direcció al castell d’Eramprunyà, però sense arribar-hi, ja que agafarem una àmplia pista també en sentit
ascendent que surt de la nostra esquerra.
Continuem per la pista ara mig cimentada amb forta pujada deixant un antic picnic a la nostra dreta. Un cop fem el revolt
següent pujant a uns 75 metres, hem d’estar atents a la nostra
esquerra, ja que surt un corriol enfiladíssim sense senyalització que
ens durà a la torre forestal de la Desfeta, a 526 metres d’altitud.
Val la pena gaudir de les vistes que queden enrere sobre el castell
d’Eramprunyà i tot el delta del Llobregat fins a Barcelona amb el
mar de fons.
Tot just de la torre forestal i en direcció oest surt un camí empedrat que en pocs metres es convertirà en una baixada ampla de
grava molt relliscosa que ens durà a una cruïlla. Nosaltres seguirem
recte. No abandonarem la pista principal fins que arribem en una
altra pista que ens portarà a l’avinguda de Roma de Begues. Tot
just al final, agafem el carrer Agricultura fins arribar a una rotonda
que porta al nucli urbà de la vila. Seguirem per l’avinguda Torres
Vilaró en sentit sud.
Anirem a trobar la Creu d’en Joncar ja a l’entrada de la Rectoria.
Des d’aquí tombem a la dreta pel carrer de la Collada i a pocs
metres a l’esquerra ens trobarem el rètol indicador del mirador del
Mur. Actualment el recinte obre només dissabtes i diumenges de
10 a 18 h. A escassos metres per sota del mirador del Mur trobem
el mirador de la Cova amb una extraordinària entrada entre roques gegants.
Les vistes són àmplies sobre la plana deltaica del Llobregat, l’entorn
natural del Baix Llobregat, Sant Ramon i més enllà la Mola i el Montseny quan el dia és clar.

FITXA PRÀCTICA RUTA

•

Punt d’origen: Plaça de l’Església de Castelldefels (20 m)
Com arribar-hi?: Tren: Rodalies R2 sud Barcelona-Vilanova-St.Vicenç / R2 Granollers – Castelldefels (només feiners)
Autobusos L-95, L-97 (des de Barcelona), L-96 (des de Sant Boi), L-99
(des d’Aeroport), CF1
(urbà)
Cotxe: Autovia C-31 (Barcelona- Sitges-El Vendrell), Autopista C-32
(Barcelona-Tarragona)

• Distància aproximada: 13 km
Desnivell total teòric ascensió Castelldefels-la Desfeta: 506 m
Altitud sortida: 20 m
Altitud màxima: 526 m
Altitud arribada: 395 m
Temps aproximat: Castelldefels-la Desfeta: 1 h 35 min; la Desfeta – Miradors Begues: 50 min
Dificultat: Fàcil-moderat, tot i que amb alguns trams de forta pujada. Atractius de l’excursió: Camí medieval, la Rectoria de
Begues i vistes panoràmiques pujant a la Desfeta, des de la Desfeta i des dels Miradors.
Per tornar: Autobús 902 Olesa-Begues-Gavà-Barcelona www.baixbus.cat tren: Gavà – Castelldefels R2 sud
Cotxe: De Begues a Gavà 7 km / Gavà – Castelldefels C-245/C-32
Jordi Llorens
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Campaments 2012:
Organització general i campament base
Organitzar uns campaments com els de la Secció
Infantil i Juvenil de l’UME no és una tasca fàcil que es
pugui fer amb poca gent, pocs recursos i sense preocupacions. Uns campaments com aquests impliquen
molta feina durant els 10 dies que estem fora i moltíssima més els mesos previs; cal un equip de monitores i monitors treballadors, ben formats i amb una
bona combinació entre els més experts i els més
nous, cal un equip de cuina i intendència amb experiència, bones idees i molt implicats en els campaments i per últim cal un equip de suport amb ganes
de treballar molt i ajudar a tot arreu on calgui.
En moltes ocasions, l'últim dia, quan els pares novells vénen a recollir els seus fills i filles, se sorprenen de l'organització tan bona que tenim a campaments, tant en els espais, com en els horaris i en els
monitors i nens. Se sorprenen amb la qualitat de les
activitats, tallers i jocs que veuen i que els expliquen els fills i també amb la qualitat del tracte que reben els seus fills
per part dels monitors, que sempre tenen present que estem educant, fins i tot quan renyem o castiguem. També se
sorprenen de la qualitat del menjar i de la feina feta durant 10 dies perquè tots els nens i nenes mengin de tot, encara que no tot els agradi. Fins i tot se sorprenen de veure, tot xafardejant, planificacions de tasques de monitors,
horaris d'activitats o estructures de grups, impresos en fulls DINA-3 i penjats a la cuina, o tenda de material.
Totes les sorpreses que els pares i mares nous van descobrint formen part de la realitat dels nostres campaments,
uns campaments de molta qualitat organitzativa, educativa i humana. Però aquesta qualitat no s'aconsegueix d'avui
per demà, ni amb poc esforç. Aquesta qualitat és fruit de molts mesos de feina, planificant tasques, repartint grups,
decidint activitats i preparant-les, fent gestions administratives, reunions de control, creant i revisant documentació,
seleccionant nous monitors fins i tot fent activitats de cohesió d'equip.
Els nostres campaments compten amb una Guia de Campaments, que elaborem des de fa molts anys i que millorem
a cada edició. És una guia que serveix a tot l'equip de monitors i cuina per saber, en cada moment de campaments,
què s'ha de fer i com, per revisar grups de serveis o tenda, per saber quants som cada dia i com ens organitzarem,
per valorar les activitats o per saber les normes de monitors i nens.
Abans de campaments, sempre hi ha una part de l'equip de monitors que fa una visita al terreny d'acampada i acaba
de preparar les activitats in situ, contacta amb el forner, la carnisseria i la fruiteria, decideix on pararà l'autocar per
esmorzar i on posarem les tendes el primer dia.
Totes aquestes coses que fem, les fem tots de manera voluntària, perquè ens agrada i disfrutem, encara que en moltes ocasions suposa molt de sacrifici i feina en hores intempestives. Però tot i això enguany hi ha hagut 19 monitores i monitors, més una de suport, 5 cuiners, un intendent i 6 persones de suport a cuina durant els 10 dies. Un
total de 32 persones que han dedicat una part de les seves vacances a fer que 88 infants i joves puguin gaudir d'uns
campaments de qualitat a la muntanya i, no ho oblidem, a uns preus molt assequibles.
Enguany hi ha hagut 44 infants al base, 24 noies i nois
dividits en dos grups a l'Anar i Tornar, 20 joves també
dividits en dos grups a l'Itinerant. I totes les seves
mares i pares ha confiat en nosaltres. Moltes gràcies!
Afegim també, que el segon dia de campaments, vam
tenir la visita del Conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, del qual hem
rebut una carta fa pocs dies, agraint-nos l'hospitalitat i
felicitant-nos per la nostra tasca educativa i animantnos a seguir treballant. Al final, una anècdota més dels
campaments 2012.
Marc Zurriaga

EL

GRUP

III

ÈPOCA,NÚMERO

XXIV

PÀGINA 7

tornem a a Flamisell
Anar i Tornar
Passats uns mesos de preparacions, trobades i reunions, un
any més, als campaments d’estiu de l’UME, hem tingut un
Anar i Tornar ben ple. Per això enguany l’hem tornat a
dividir en dos grups, per poder fer rutes diferents més en
família. Dos grups de dotze infants i tres monitors cada un
ens vam conscienciar, dies abans de l’aventura, que passaríem uns dies genials! I així va ser. Ja el segon dia de campaments vam iniciar la primera ruta, aquesta tots junts, perquè
tant els nens com els monitors nous ens adeqüéssim al ritme de l’Anar i Tornar. Aquell dia vam anar des del campament base a l’estany de Montcortés on ens vam banyar i
vam buscar un lloc per dormir. Els més atrevits van fer bivac, tot i que havíem muntat les tendes per les probabilitats
de pluja, que finalment no ens va voler visitar. Després de
tornar al base i passar-hi uns dies, va arribar el moment de
preparar-nos per a la següent ruta, la llarga, la que faríem
per separat. Un dels grups va començar des de Cabdella i va
tirar cap al parc natural d’Aigüestortes, on van dormir en un
refugi lliure i van continuar dos dies més de ruta, tot i que es van trobar un toro que no volia que continuessin! La
segona nit la van fer en un càmping.
L’altre grup va tornar cap a Montcortés i va continuar el camí cap a Peramea, per arribar l’endemà al càmping de
Baro, on van poder gaudir de piscina i algun que altre refresc amb què els monitors els van sorprendre!
Després de la segona nit, cada grup va tornar al campament base, a explicar les nostres aventures als més petits,
que de ben segur que ja tenen ganes de ser ells els que facin rutes.
Laura Zurriaga

Itinerant:
Enguany, a l’Itinerant s’ha fet una cosa que mai s’havia fet: vam començar la ruta tots junts (grans i petits) però un
cop ens vam endinsar al parc nacional de Sant Maurici ens vam dividir per fer rutes diferents. Tot just al cap de tres
dies.
El grup dels grans vam fer tres dies de ruta molt dura. Vam anar a un refugi lliure, fent un desnivell de 900 metres.
Al dia següent ens vam aixecar molt d’hora, a les 4 de la matinada i així ens vam lliurar del sol en una etapa bastant
dura. A les 11 del matí ja havíem arribat al refugi d’Amitges.
L’endemà, a les 7 de la matinada ja era l’hora de caminar per una etapa molt, però que molt dura, baixant primer
fins a Sant Maurici i pujant a continuació el coll del Peguera i, per si era poc cansat, vam arribar fins al cim. Vam
arribar al refugi de Josep Maria Blanc tan cansats que vam fer una tarda de “mandres autèntiques” .
I per acabar l’etapa dels grans, l’únic esforç va ser pujar el coll del Saburò amb les motxilles no tan plenes. A l’arribar a l’estany Gento vam estar quasi tot el matí esperant els petits, que venien d’un altre refugi. El grup dels
petits va fer una ruta diferent durant aquests dies. Un cop ens vam separar van anar d’Arties fins a Pontet de Rius,
fent uns 500 metres de desnivell. Van continuar la ruta anant cap al refugi de la Ventosa i finalment volien fer nit al
refugi lliure de la centraleta. Per mala sort, un nen del grup dels petits, l’Albert, es va torçar el turmell i mentre els
altres els esperaven a la ruta, l’Esteban va haver de baixar fins a
trobar a uns guàrdies forestals perquè se l’emportessin al campament base. A més a més el refugi que tenien previst els petits estava
tancat, així que van haver de sortir del parc nacional per poder
acampar.
A l’hora de dinar ens vam trobar els dos grups, i després de dinar
vam baixar fins a un descampat per poder acampar i passar la tarda.
Al dia següent, només sortir el sol, alguns matiners van aixecar-se
d’hora per menjar-se un bon esmorzar, i després tots vam anar fins
un llac on es trobaven els AiT, que estaven fent la ruta.
Els d’Itinerant vam passar la nit més “illuminati” de tots els campaments així que els monis i els més veterans vam aprofitar per jugar a
futbol i donar-se un bon bany ben d’hora, abans d’arribar al campament base.
Carlos Carmona
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Entrevista a ... Jordi Corbalan
“Què més podria dir dels campaments? Què són genials i cada
any ho són més!”
El Jordi aterra a l’UME de ben petit. Els seus inicis a la Secció Infantil i
les seves estades als campaments li van deixar tan bon gust que ara
continua com a monitor i, segons ell, està encantat amb aquesta tasca.
També s’ha dedicat a l’espeleologia i l’escalada, però ara li falta temps.
Segons comenta, des de fa un any més o menys la seva situació ha canviat substancialment: la feina, l'emancipació, i els dos estudis que encara
està fent no li deixen tant de temps com li agradaria per estar al peu
del canó. Diu que ara el seu paper a la Secció Infantil i Juvenil és més
aviat secundari, va a totes les activitats que pot i ajuda sempre que cal.
I promet que quan acabi els estudis tornarà a estar al peu del canó,
tant se val si és a la Secció Infantil i Juvenil com fent altres activitats de
l’UME, però insisteix que hi tornarà. T’hi esperem Jordi! Amb els braços oberts!
L’any passat, en el sopar d’aniversari, se li va fer el reconeixement com
a soci distingit de l’entitat per la seva trajectòria.
N’és el soci nº 938

Com veus els campaments de l’UME des que ets monitor?
Des de que faig de monitor cada any he vist millor els campaments. Cada any han vingut monitors nous, hem fet
activitats noves, hem millorat algun aspecte i ens ho hem passat molt millor que l'anterior. Què més podria dir
dels campaments? Que són genials i cada any ho són més!
Quins són els records que destacaries dels campaments que has fet fins ara?
En tinc molts records boníssims, com a nen i com a monitor. El primer itinerant com a nen, la llibertat de la muntanya, el riu. Els primers campaments de monitor, el primer AiT, el primer itinerant. Veure que petites idees creixien i es feien realitat, i a més eren un èxit. Els monitors i monitores que vénen nous cada any i estimen els campaments tant com els que portem molts anys fent-los. Tots els nens i nenes a qui he fet de monitor i que amb un
somriure et paguen l'esforç que suposa organitzar una moguda d'aquesta magintud. El problema és que els destacaria pràcticament tots. . .
Ara que es fan més colònies que campaments, com els defensaries? Quins arguments donaries per
continuar fent campaments?
De colònies s'hi va amb el collegi, amb qualsevol esplai, amb qualsevol pare. Els campaments són l’única manera
que tenen molts infants de viure la muntanya des d'aquesta vessant. Precisament, com que hi ha moltes més colònies que campaments, el valor afegit dels campaments es defensa sol. A part de les moltes activitats i coses que es
poden aprendre a la muntanya fent campaments, que de colònies no seria possible.
Ara ja fa uns anys que els pares vénen a buscar els seus fills als campaments l’últim dia. Com ho
valoreu?
Per mi és una de les millors idees que hem tingut mai. M'explicaré. Abans, l'últim dia de campaments era un dels
pitjors, ho desmuntàvem tot de pressa i corrents, i no podíem fer cap joc, i per tant els nens s'avorrien molt. I a
més arribàvem tard a Gavà després d'un llarg viatge, i en arribar en prou feines ens podíem acomiadar bé monitors i nens. Per altra banda, el dia anterior era el dia de pares, molts pares no venien i els nens que no venien els
seus pares estaven tot el dia sols i tristos. I BAM! d'un tret ho vam solucionar tot, dia de pares multitudinari, venien tots i tots contents.
Com veus en aquests moments la Secció Infantil i Juvenil?
Veig que creix any a any i millora, com ha de ser i sembla que el relleu generacional està garantit, vivim un moment dolç certament.
Mercè Mitjans
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Formació ( octubre-novembre)
La tornada al colle coincideix amb la reactivació de l’activitat que compartim al llarg de tot l’any, la muntanya des de tots
els vessant. Un aspecte important és la formació i, per descomptat, aquí disposeu de tota la informació de formació a
UME, Vegueria o FEEC en programes específics.
FORMACIÓ UME: Més informació a UME o al web www.umegava.org
formació continuada els dimecres al Rocòdrom
Iniciació a l’escalada
Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. Dates: poseu-vos en contacte amb
Secretaria.
FORMACIÓ FEEC: Més informació al web www.feec.cat:
Proves de monitors i instructors 27 i 28 d‘octubre
L’Escola Catalana d’Alta Muntanya convoca unes noves proves d’accés a cursos:
Monitors– Iniciador de l’especialitat d’excursionisme
Instructors – Voluntaris de les especialitats d’excursionisme, escalada i descens de barrancs
El termini de presentació serà el dia 14 d’octubre. Vegeu-ne bases a la Feec.cat
Cursos de reciclatge en escalada, barrancs, excursionisme i esquí de muntanya: diferents dates
L’Escola Catalana d’Alta Muntanya realitzarà cursos de reciclatge per als monitors i instructors:
Escalada: 6 i 7 d’octubre
Descens de barrancs: 10 i 11 de novembre
Excursionisme: 1 i 2 de desembre
Esquí de muntanya: 15 i 16 de desembre
FORMACIÓ BAIX LLOBREGAT: Més informació al web www.aeebll.org:
Escalada en Roca, nivell II
del 16 al 29 d’octubre
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya. Lloc de l’aula: UEC del Prat. Dates del curs: del 16
al 29 d’octubre. Preu del curs: 145 € homes federats, 85 € dones federades (progama dona i esport). Data límit: 11
d’octubre.
Redacció

Raquetes neu 50è aniversari
Amb motiu de les activitats de l'aniversari, des del grup de Raquetes de
Neu podem anticipar una interessant activitat per gaudir de la neu i
l'entorn hivernal de muntanya adreçada a tots els socis i amics de la
nostra entitat.
El dia 10 de març de 2013, la nostra
Unió Muntanyenca Eramprunyà
organitza a la Cerdanya una prova
del VIII Circuit Català de Raquetes
de Neu de la FEEC. Per descomptat, esteu tots convidats a
collaborar-hi i participar d'aquest interessant esdeveniment.
D'altra banda, la nostra entitat i població de Gavà seran
seu de presentació del VIII Circuit Català i la VI Copa
Catalana de Raquetes de Neu els dies 12 i 13 de gener de
2013. S'estan preparant els diferents actes i activitats i tots
esteu convidats a collaborar-hi.
Juan Pérez

Canicros i cursa de muntanya
UME començarà el 2013 amb les piles posades i sense la
possibilitat de ressaca de Nadal. L’últim diumenge de
gener, dia 30, tindran lloc a Gavà dues proves en un mateix dia: un prova de canicross inclosa dins el calendari de
la Lliga Catalana de Canicross i una cursa de muntanya
que serà la prova zero. El que realment és important de
l’organització d’aquestes proves és que les persones que
en formen part són socis de sang nova i renovada que han
tirat la iniciativa endavant amb les seves ganes i afany
d’organitzar-la, amb total suport de l’entitat. Molts detalls
encara no us en podem avançar, que tot s’està pastant.
Tota la informació d’aquestes
dues proves es farà pública a
la Marxa del Garraf, com a
prova referent i més massiva
de l’entitat.
Néstor Gómez
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DATES

SECCIÓ

Divendres 5 i
dissabte 6

Excursionisme

Dissabte 6

Excursionisme

Dissabte 6

Infantil/Juvenil

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

OCTUBRE 2012

Camí dels Bons Homes - etapa Vilella, Portella Blanca, Porte (França).
22 Km de dificultat alta. Data límit d'inscripció divendres 28 setembre.
Sortida als Aiguamolls de l'Empordà. 18 Km de dificultat baixa. Inscripcions
SENDERISME
a secretaria fins dimecres 3 d'octubre.
Activitat al local. Els infantils ens trobarem a les 17 h i els juvenils a les 17,30 h.
INICI DE NOU CURS
A les 19 hi haurà reunió de pares d'infantil i juvenil. No hi falteu!
SENDERISME

Cap de setmana Club de lectura
6i7
"Fita i petjada"

SORTIDA CULTURAL

Diumenge 14

Entitat

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

Divendres 19

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Dissabte 20

Infantil

EXCURSIÓ

Dissabte 20

Juvenil

ESCALADA

Dissabte 20

Excursionisme

SENDERISME

Sortida al pic de Sant Marc i Sant Aniol (Alta Garrotxa). 16 Km de dificultat alta, pel desnivell. Inscripcions a secretaria fins dimecres 17 d'octubre

Diumenge 21

Entitat

EL REPTE 21 RG

De castell a castell (itinerari 17). Nova sortida conjunta de les entitats organitzadores. Per inscriure's cal enviar un mail a 21rgava@gmail.com

Diumenge 21

Natura/Cultura

RECERCA I PEDRA
SECA

Divendres 26

Entitat

AUDIOVISUAL

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Diumenge 28

BTT

CAMÍ DE SANT JAUME

Diumenge 28

Espeleo Grup
d'UME

Dimecres 31

Entitat

Dissabte 27

DATES

Sortida a la 11a Fira del Llibre, Turisme i Esports de Muntanya a l'Esquirol. Informació i inscripcions a secretaria fins dimecres 3 d'octubre

Trobada de voluntaris de la Marxa del Garraf. Els que vulgueu participar
com a voluntaris en l'organització veniu, a les 20 h, al local social.
Sortida tot el dia a Montserrat. Informació i inscripcions a infantil@umegava.org o a secretaria fins dimecres 17 d'octubre
Dia d'escalada. Al matí, a les 11 h practicarem al boulder (local UME) i a la tarda,a les 16 h, al rocòdrom (Nova Piscina Municipal)

Sortida a la zona de les agulles. Treballs de recuperació de cabanes de pedra
seca i de recerca. Informació al vocal de la secció o a secretaria
Projecció de l'audiovisual de l'arribada de la Flama del Canigó a Gavà.
A les 20 h al local social.
Sortida familiar. Lloc a determinar. Més informació a secretaria
3a etapa del Camí de Sant Jaume en bicicleta (Figueres-St.Miquel de
Fluvià). Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Sortida d'espeleologia per veterans . Avenc-cova del pla de Comas (Ordal)
Més informació, els divendres al local, al coordinador de la sortida.
Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada". A les 19 h a la Biblioteca
CLUB DE LECTURA
Josep Solé Vidal comentarem el llibre "Tor: Tretze cases i tres morts" de C.Porta
ESPELEOLOGIA

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Diumenge 11

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Divendres 16

Entitat

NOVEMBRE 2012

XVIII Marxa del Garraf. Podeu participar en la modalitat G45 (12 hores),
marxa de resistència de la CCCR, o en la G21 (7 hores). Inscripcions limitades.
Refrigeri i pica-pica per als voluntaris de l'organització. Ens trobarem tots
MARXA DEL GARRAF
a les 20.30 h al local social.

Sortida familiar. Lloc a determinar. Més informació a secretaria
Sortida matinal pel Garraf. 14 Km de dificultat mitjana. Inscripcions a secretaSENDERISME
Dissabte 17
Excursionisme
ria fins dimecres 14 de novembre
VISITA AL CASTELL Visita guiada al castell d'Eramprunyà i rodalies de mà dels guies volunDiumenge 18
Entitat
taris d'UME. Cal fer reserva prèviament al telèfon 932639610.
D'ERAMPRUNYÀ
Pel romànic gavanenc (itinerari 14). Nova sortida conjunta de les entitats
EL REPTE 21 RG
Diumenge 18
Entitat
organitzadores. Per inscriure's cal enviar un mail a 21rgava@gmail.com
RECERCA I PEDRA Sortida a la zona de les agulles. Treballs de recuperació de cabanes de pedra
Diumenge 18
Natura/Cultura
seca i de recerca. Informació al vocal de la secció o a secretaria
SECA
Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada". A les 19 h a la Biblioteca
CLUB DE LECTURA
Dimecres 21
Entitat
Josep Solé Vidal comentarem el llibre "El pes de la papallona" de Carles Porta
Sortida als Cingles de Bertí (Serralada Prelitoral). 15 Km de dificultat
SENDERISME
Dissabte 24
Excursionisme
mitjana. Inscripcions a secretaria fins dimecres 21 de novembre
Cap de setmana
EXCURSIÓ DE CAP DE Sortida de cap de setmana. Dormirem lluny de casa i farem excursions per la
Infantil/Juvenil
muntanya! Els juvenils farem una miniruta!!!
SETMANA
24 i 25
Passejada pel marge esquerra del Llobregat . Arribarem fins les zones de
SORTIDA DE NATURA
Diumenge 25
BTT
reserva de la platja del Prat. Més informació a secretaria o al vocal de la secció.
Dissabte 17

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Rambla Lluch, 4.

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.

Dimec. i divend. de 19-21 hores

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

