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El passat 11 de novembre es va portar a terme la XVIII edició
de la Marxa del Garraf, una marxa que passa per cinc municipis
(Gavà, Castelldefels, Sitges, Olivella i Begues) amb un desnivell
acumulat de 3.000 metres i on la cota més elevada és la
Morella, amb 598 metres. La sortida i l’arribada van ser a la
plaça Balmes. L’assistència a les dues marxes (G-45 i G-21) va
ser molt nombrosa (més informació a l’interior).
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Continua l’èxit de les visites guiades
El voluntarisme dels membres d’UME no té límits. Un dels exemples és la iniciativa d’oferir visites guiades cada
segon diumenge de mes per donar a conèixer un dels elements més emblemàtics de la nostra ciutat: el castell
d’Eramprunyà. Aquesta iniciativa, que començava tot just l’any 2009 amb molta illusió i amb grans expectatives,
no deixa de donar els seus fruits. De moment s’ha aconseguit, com ja es va informar anteriorment, que es puguin
continuar les obres de remodelació del recinte i de consolidació del sostre de l’ermita, que està força malmès.
Però l’èxit no acaba aquí. Durant les últimes visites guiades, podríem dir que s’ha “patit” bonament un cert
collapse de persones. Cada cop són més les persones interessades en la visita i per tant la demanda que es tramita a través del Museu de Gavà està desbordant el nombre de visitants per sessió. Tan és així que en l’última
reunió de guies voluntaris del castell s’ha plantejat una nova distribució dels guies per poder fer la visita i poder
satisfer les demandes que arriben.
Certament és un encert i una alegria per a l’entitat que també des de la vessant cultural l’UME tingui tant de
renom, perquè no hem d’oblidar que totes aquelles actuacions que s’estan portant a terme sempre van encapçalades pel nom de la nostra entitat. Dia a dia s’està donant a conèixer cada cop més. I ara que arribem als 50 anys
no cal dir que el ressó d’UME està sent imparable.
Redacció

Aplec de Sant Miquel
Ja tothom pensava que aquest
any l’Aplec no es podria celebrar
o en el millor dels casos s’hauria
d’ajornar, però després de tot un
dissabte de pluges, la climatologia
va ser comprensiva i el diumenge
es va llevar eixut.
Així doncs, l’Aplec es va poder
celebrar amb la seva xocolatada,
la missa, els jocs de colles sempre tan populars i tan disputats,
els repics de campana... Enguany
es van substituir la representació
teatral i la visita guiada per
l’explicació de llegendes de les
quals van gaudir els dos grups
que van fer el recorregut per
l’interior del castell.

El plat fort de la jornada
va
ser
l’homenatge que es
va fer a la família
Marrugat per la seva
dedicació al llarg dels
anys al manteniment i
conservació del ball
de la Tornaboda. Na
Maria Eugènia Marrugat, acompanyada de
fills i néts va representar a la família.
Com no podia ser d’una altra quan es va recuperar per últim
manera, es va ballar la Torna- cop i d’altres que la van aprendre
boda, que per aquesta ocasió per aquest acte.
va comptar amb parelles que ja
Miquel Zurriaga
l’havien ballat fa força anys,

Agraiment

25 anys del Parc del Garraf

Llicències FEEC 2013

Des de l’entitat volem agrair al
soci Josep Casado Rigol l’entrega
dels documents dels quals ha fet
donació.
Encara estem analitzant el material, però podem dir sense equivocar-nos que es tracta d’unes
joies per a l’entitat. A través del
butlletí mirarem de fer difusió de
les més importants.
Agraïm de tot cor la teva aportació, ja que amb la teva contribució podrem recollir millor la
història de l’entitat.
Gràcies.
La Secció de l’Arxiu

Els dies 1 i 15 de desembre es
celebrarà, a Vilanova i la Geltrú i
a Gavà respectivament, el 25è
aniversari de l’aprovació del Pla
especial de protecció del Parc del
Garraf.
En aquests sessions es preveu fer
un balanç d’aquest període de
gestió així com una exposició de
noves expectatives .
L’assistència és lliure i gratuïta,
però es recomana inscriure’s amb
suficient antelació a
s.parcsn.jornades@diba.cat.
Hi esteu convidats
Redacció

Els interessats en tramitar la llicència federativa 2013 podeu ferne la petició per correu electrònic a umegava@gmail.com indicant el vostre nom i quin tipus de
llicència voleu. Recordeu que els
requisits per poder-la tramitar és
que sigueu socis amb una antiguitat mínima de 6 mesos. A data de
tancament d'aquest butlletí encara
no ens ha arribat la informació
sobre preus i cobertures però
aviat ho podreu consultar al nostre web.
Secretaria
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Digues la teva...
UME PAGA 3.600€ DE MULTA
A mitjan novembre, UME ha pagat els 3.600 €, amb rebaixa inclosa, d’una multa d’aquest estiu. La sanció va recaure
sobre la furgoneta que es va llogar per al transport de tot el material dels campaments. Com moltes altres vegades,
es va omplir la caixa de càrrega de la furgoneta fins dalt. Certament es veia molt pesada, però sense coneixement
del pes que realment es portava. A les primeres pujades de camí cap a Flamisell, el Bruc i Comiols, es va veure que
la càrrega era molt gran i va ser entre Tremp i la Pobla de Segur quan els Mossos d’Esquadra ens van immobilitzar
els vehicles per buidar-ne l’excés de càrrega. Aquesta multa no és directa de Trànsit sinó que la sanció va a càrrec
de Transport de Mercaderies, que va avaluar com a molt greu l’excés de càrrega, en superar la permesa de més
d’un 30%. Durant la segona quinzena de novembre ens va arribar la sanció de 3.600 € amb bonificació inclosa. Un
cop assessorats a dues bandes, l’única via possible era pagar.
Redacció

La FEEC dóna suport a la resolució del Parlament de Catalunya en defensa de l'autodeterminació
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i 66 Federacions Esportives Catalanes, entre les quals hi ha la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, volem manifestar el suport a:
1- La Resolució del Parlament de Catalunya del passat dia 27 en el sentit de constatar “la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur collectiu, com a única via per tal de
garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de
la cultura i la llengua pròpies”.
2- Com a representants de l’esport federat del nostre país, volem oferir la nostra voluntat i disponibilitat per contribuir des de les nostres institucions, a consolidar i impulsar el posicionament
del Parlament amb totes aquelles aportacions que permetin a Catalunya abastir-se d’instruments
propis per fer possible un autèntic progrés social, econòmic i cultural.

Informació elaborada per l'Àrea de Comunicació de la FEEC
Rosa Agustí

Secció defensa i recerca del patrimoni
El passat dia 17 de novembre es van celebrar les V Trobades d’Estudiosos i
Centres d’Estudis d’Eramprunyà. Es van celebrar a Sant Climent i enguany el
tema va ser la pagesia ahir i avui a Eramprunyà.
Membres de la secció vam assistir-hi i vam poder comprovar l’alt nivell de les
ponències presentades i els continguts, interessantíssims. A destacar “La condició pagesa a Gavà al llarg del segle XVII” presentada per Josep Campmany,
així com “La parla del pagès a Viladecans”, però per extensió a la gent del
delta. Un total de 10 ponències que van aprofundir en el món de la pagesia del
delta, des del començament del segle XII fins al dia d’avui, termes que potser
havíem escoltat però el significat dels quals desconeixíem, com capbreus, rabassa morta, compra a carta de gràcia, que van ser molt presents en les segles
passats i que per a molts de nosaltres eren desconegudes. També ens vam
interessar pel treball que porten a terme la gent de Begues en la restauració
de les barraques de pedra seca; n’han restaurat més de 32 sobre un total de
204 inventariades.
Les Jornades se celebren cada any i sempre dins dels municipis que van formar
part de la baronia d’Eramprunyà. El proper any se celebraran a Sant Boi. A més
del seu valor científic, de les seves ponències, és una ocasió de trobada per a
tots aquells estudiosos, la majoria no professionals, que estan interessats en temes històrics i que formen part
del nostre territori: Begues, Sant Climent de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Castelldefels i Gavà.
Auca
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Pujada al cim del Caro. Tarragona 1.477 m.
Atès que la secció BTT proposem pujar al cim del Caro, entre d’altres objectius possibles,
en la celebració del 50è aniversari de l’entitat, avui hi hem fet una primera pujada, amb el
propòsit de conèixer el terreny i les dificultats que ens amaga.
Pujar un cim sempre té aquell punt de màgia que ens fa gaudir en tota plenitud, primer de
la pujada i després d’aquell moment únic quan has arribat, quan veus que ja no has de pujar
més, que gaudeixes plenament de l’entorn, quan dónes per bo l’esforç, l’enorme esforç que
et pot suposar arribar-hi. I aquesta satisfacció és igual, és la mateixa si hi has arribat caminant, o, com en el nostre cas d’avui, amb les nostres bicicletes. Han estat més de quatre
hores de pujada, de vegades molt lentament,aturant-nos a descansar per permetre als nostres pulmons que anessin recuperant l’aire que semblava que no arribava a entrar. I mirant
enrere, i dient, dins nostre: “tot això portem ja?”. De vegades, l’ésser humà no pren consciència del que pot fer, fins que es decideix a fer-ho. Nosaltres vam decidir fer-ho en 48
hores: anem al Caro? I allà que ens hem plantat en un tres i no res. Us convidem a participar amb nosaltres. De vegades fem bogeries com aquesta, o com d’altres que vindran, i
més bèsties potser, que ara estem valents, però d’altres ens anem a passejar pel Llobregat,
o les platges de Gavà o el parc fluvial del Llobregat que, tot s’ha de dir, nosaltres, l’UME,
l’UME caminant i l’UME en BTT, vam ajudar a mantenir lluny de les ànsies lucratives sense
escrúpols d’un empresari nord-americà, que per cert, com tots sabem, té algun problema
amb la justícia del seu país.
Hem fet l’anada i la tornada en tren. És important, en les nostres sortides en bici fora de la
zona del Garraf, buscar objectius en què el desplaçament es pugui fer en tren, i solucionar
d’aquesta manera un dels principals problemes que podem trobar-nos en l’exercici de la
nostra activitat, com és desplaçar-nos amb les bicis.
Encara que, tot just sortir de Tortosa ja anem pujant de manera suau, és a partir del km 10 quan comencem a patir realment el
que és aquesta pujada, amb fortes rampes que en uns primers quilòmetres no baixen del 7-8%. Quan arribem als 700 m d’alçada
aproximadament, som a la font dels Caragols, i davant tenim el monument a la cabra salvatge, situat en un petit i espigat turonet
on, en aquesta ocasió, lluïa una estelada (es nota que anem cap a la independència!). Després de descansar una estoneta i omplir
les cantimplores d’aigua, ens disposem a seguir el nostre camí. Ara les rampes encara són més fortes, i pugem fent tota una
collecció de revolts de ferradura , que en pocs metres ens acosten fins un mirador que es diu Lo Portell. Aquí ja som als 1.012
metres d’alçada, i ens falten 6 km. Per arribar dalt del cim. Des d’aquí podem observar una gran vista de tot el camí que ja hem
fet, els revolts de ferradura i la plana de Tortosa més enllà. Continuem i després d’un petit tros pla que s’agraeix, arribem a la
desviació a la dreta que ens portaria a una urbanització i al refugi del Caro. Nosaltres agafem el camí (segueix sent pista asfaltada, encara que a trossos un pèl esquerdada) que surt a l’esquerra i que ens indica que en 3,8 km arribem al cim. En aquest tram,
ens trobem desnivells del 14-15%, que ens obliguen a avançar molt lentament i anar descansant i bevent aigua per reposar les
forces que ja comencen a faltar. A les 15:00 en punt arribem al cim del Caro, on hi ha un munt d’antenes, i un fantàstic mirador,
des d’on s’observa perfectament el delta de l’Ebre i tots els ports de Tortosa en la seva màxima plenitud. Després d’algunes
fotografies de rigor, emprenem el camí de tornada, ja que, a banda que tenim gana,també estem patint una mica de fred, perquè
el sol està avançant cap a l’altra banda i a nosaltres ens toca l’ombra. O sigui que avui, la secció BTT de l’UME, ha batut el rècord
d’alçada, ja que hem arribat al mateix nivell de quan vam anar al castell de Milany, però partint de molt, molt més avall.
Jordi Vilajoan

Els iaios muntanya fan la cova-avenc Pla de Comes
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Els veterans estan prenent la iniciativa, ja no mola ser jove. Tenim els
Rolling, els iaio Flautes i ara els iaios
Muntanya. Amb ells aprendràs a buscar bolets, a trobar els millors entrepans de truita i practicaràs les millors
tècniques de progressió a muntanya.
Així que per iniciativa d'aquests
(capitanejats per l’Alberto, que no va
poder venir) un diumenge d'octubre
vam visitar la cova-avenc del pla de
Comes. Està situada prop de la N340 entre Vallirana i l'Ordal. Es
tracta d'una gran sala de 20 m x 6 m,
comunicada amb l'exterior mitjançant

dos pous. A la seva base es localitzen
diferents gateres progressant entreblocs.
Va ser un matí agradable de principis de
tardor, tots ens vam ficar a la cova i ens
vam sorprendre per les seves dimensions. L'entusiasme ha servit per concretar futures exploracions: la cova de l'Ordal i la cova Bonica de Vallirana.
Si esteu interessats us podeu adreçar als
iaios Muntanya, encarregats d’aquestes
sortides i d’altres.
Els participants: J.M. Comes, Montse, Antonio Jiménez, la Pepa; Antonio
Garcia, la Merce, Alfonso (el tuercas), la
seva germana, Paula, Sergio, Marc i Raúl.

Raúl Cano
Des de la redacció donem l’enhorabona
per aquesta iniciativa tant interessant !
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Camí dels Bons Homes-GR 107
Per fi hem fet l’etapa que ens va quedar pendent del GR107, el
camí dels Bons Homes.
Així doncs, tots set comencem a les nou del matí sortint des
de cal Jan de la Llosa cap a la Portella Blanca, punt més alt del
camí dels Bons Homes. Una forta pujada per la vall de la Llosa
ens espera, i ens portarà a dalt pel costat del riu de Calm Colomer. Tot i que el sol no ens acompanya ja es pot albirar,
anant muntanya amunt, que el dia promet ser esplèndid.
L’arribada és a tocar sota un plugim que ens acompanya des de
la cabana dels Esparvers, a mitja baixada de la Portella. Per sort,
aquesta arriba de seguida i ens estalviem una bona remullada. Ja
hem creuat els Pirineus, i poc ens pensàvem que un dia faríem
tot el camí dels Bons Homes.
Abans d’arribar a la cabana ens trobem una parella que ens
pregunta pels estanys de Montmalús, i els expliquem com anarhi però diuen que ja no tenen temps de tirar enrere i continuen cap a baix.
Passada la cabana ens trobem excursionistes que, tot i la pluja, pugen cap a dalt, no sabem si arribaran lluny però el temps es
complica.
Deixem la cabana i continuem pujant pel costat del riu Engaït per una forta pujada i un cop arribats al Prat, una mica ros, veiem
el camí que fa ziga-zaga i al capdamunt la Portella Blanca. El cel és preciós i la muntanya assolellada és encara més maca. Les
vaques i cavalls aprofiten els últims dies de bon temps per pasturar.
Hem fet la primera baixada des de la Portella en ziga-zaga fins al prat verd de l’estiu. Mirem el cel i el Nèstor ens apressa perquè el cel s’està ennovulant i en qualsevol moment descarregarà la pluja.
Des de dalt de la Portella comento les primeres neus que es veuen a la cara nord del Puig Pedrós i el Pic Negre d’Envalira, tot
gaudint del paisatge que ens envolta. Al final, la pujada no m’ha semblat tan dura i la marxa ha esta molt bona.
Arribem a la Portella Blanca després d’una forta pujada que no s’acabava mai, quin esforç, gràcies a l’ajut del Nèstor i la Montse, que m’han hagut d’ajudar amb la motxilla; la forta calor i la pujada m’havien deixat sense forces; la Maria ha aguantat molt
millor. Pregunto pel que ens envolta i el Nèstor m’explica quines muntanyes veiem: la vall de Campcardós, per on hem pujat, i
la vall de la Llosa per on baixarem, aquesta tota verda i plena de vaques que pugen aprofitant la frescor de les muntanyes en ple
estiu.
Baixem per la vall de Campcardós i una zona amb grans pedres caigudes de les tarteres que ens porta als prats de pastures, ja
rossos. Passem la cabana de Campcardós i el paisatge ocre de les fulles dels arbres ens fa parar per admirar els colors de la
tardor dels arbres caducifolis. Hi ha uns colors rogencs que, amb la llum del sol que els cau a sobre, no oblidarem mai. Al seu
costat els pins i avets típics de les grans alçades donen el contrast de color verd.
Portem molta estona pujant i veig el que ens queda de pujada i em dic “déu ni do”; el paisatge tot verd i les pedres de la tartera ens acompanyen.
Entrem a Porta i ja podem dir que hem fet tot el GR107, la illusió és molt gran i pensem quin dia més espectacular que hem
tingut; el paisatge, impressionant i la companyia, com sempre, la millor. Nosaltres hem fet tot el camí en etapes, ben equipats, i
menjant i bevent, però pensem com de dur va ser per aquella
gent, els càtars, fugir d’unes terres, d’un país que era el seu,
Occitània, cap a unes altres en aquelles condicions, sense
menjar, amb el que podien portar a sobre i amb un futur completament incert… Preguem per ells i els recordem amb
aquest camí que ens recorda un passat històric molt trist.
Sortim de Porta i ens fa illusió travessar des de França a Catalunya pels Pirineus, no sabem com de dur serà fer-ho.
Els records de les etapes del camí dels Bons Homes s’amunteguen però també el record de la primera vegada que ho
vàrem fer, fa uns anys, en sentit contrari. És com si l’haguéssim fet, la Maria i jo, avui, dos cops.
Juny 2006 – Porta a cal Jan de la Llosa : Montse, Nèstor, Maria
i Víctor
6 d’octubre de 2012 – Cal Jan de la Llosa a Porta: Miquel,
Mercè, Paquita, Marta, Inma, Maria i Víctor.
Víctor Espinós
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XVIII Marxa del Garraf...
Un any més...
Doncs, sí, la marxa del Garraf ja ha arribat a la seva XVIII
edició. Evidentment ja és una marxa molt consolidada tant
en la vessant G-45, pel fet que puntua per a la Copa Catalana de Caminades de Resistència, com per a la G-21 que ja
és també un clàssic per als qui volen gaudir d’un recorregut
menor.
La climatologia ens ha estat favorable, per a l’època que
estem, i el nombre de participants ha estat una mica més alt
del previst per la gran demanda d’inscripcions que hi ha
hagut. Tot i així, marcats per l’avituallament, es va posar el
límit a les inscripcions amb un número força raonable.
Aquest any hem tingut un total de 918 inscrits a la G-45,
dels quals 103, curiosament, ja no van començar. En canvi a
la G-21, dels 517 inscrits inicialment, no la van començar 32
persones. El que sí s’està constatant és que a cada edició hi
ha més corredors, tant a la G-45, com a la G-21. Això ens
està fent plantejar el fet d’obrir algun control més aviat, és a
dir, començar a preparar-lo una hora abans del que s’està
fent fins ara.
I curiosament, també aquest any al control de la Sentiu, que
normalment tanca quan ja és fosc i s’ha de desmuntar a les fosques (amb llums de butà) aquest any l’escombra va
arribar abans del tancament oficial i per tant es va desmuntar abans i amb la claror que encara hi havia a mitja tarda.
Mercè Mitjans

La G21
En aquesta família hem fet els tres la Marxa G-21 però per separat:
Jo, el pare com que estic contaminat pel virus de córrer, l’he fet corrent. Sempre tens dubtes sobre la preparació
prèvia, i si has entrenat poc la mateixa marxa s’encarrega aquell dia de demostrar-t’ho, com crec que va ser el meu
cas. Al les 8 en punt van donar la sortida i juntament amb més runners comencem a agafar cadascú el nostre ritme.
Fer la marxa corrent és una altra dimensió, és una lluita per ser ràpid, resistent i mantenir la força necessària per
arribar dignament a la meta. L’inconvenient és que no pares ni per menjar un dònut, ni fer una foto. Beure el just i
seguir corrent per la nostra muntanya,. L’olor de botifarra et fa esforçar-te una mica més però, no baixo de les 2h i
20’. Una vegada recuperat, ja estic pensant en la propera edició.
Santi Trujillo
Són les 7 del matí; sona el despertador i m’aixeco. Agafo la motxilla i amb molta son tanco la porta. Vaig en direcció
a l’Ajuntament, on m’esperen amics amb ganes de
sortir i caminar. “Que no plogui!”, diem tots. La sortida és lenta, hi ha molta participació. Amunt, amunt
fins al primer control. Sort que hi ha uns voluntaris
que ens animen i ens donen dònuts. Continuem caminant i corrent fins arribar al segon control on agafem
una mica de fruita i marxem ràpid. No volem perdre
temps. Per fi hem arribat a la Sentiu; hem deixat enrrere uns 20 km i tenim molt a prop la meta, on ens
espera un fantàstic entrepà de botifarra i molta gent
que saludar.
Edgar Trujillo
Per a mi, la mare, aquest any ha sigut molt, molt especial.
Sortir del meu poble, caminant pel Garraf entre cel i
mar a un bon ritme, gaudint del paisatge, fent fotos i
amb dotze companys que vaig conèixer aquest estiu
fent el Camí de Santiago… tot un luxe! Un gran dia
per sumar a la meva vida: la marxa, els amics, bon
mejar, bona organització, bon ambient i uns fantàstics

voluntaris que t’ajuden i animen. Què més es pot
demanar? Un bon camí a tots en la vida!
EL

GRUP

Plàcida Ivars
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i la novetat de l’SportTraces
La G-45
Bon dia a tots i totes!
Sóc Álvaro Rodríguez, i aquesta és la meva primera participació
en la Marxa del Garraf de 45 km. Sí he dit la primera vegada,
però no l’última.
Què puc dir d’aquesta meravellosa cursa que no sapigueu: és un
dia en què unes 900 persones esperen amb moltes ganes l’explxplosió del petard per poder començar a caminar i córrer durant els llargs 45 km que dura; una etapa plena d’obstacles: pluja,
pedres, caigudes... però sobretot plen d’alegria, diversió i el millor ambient que et puguis trobar a la muntanya amb els teus
familiars i amics.
Com a opinió personal, m’emporto una gran alegria de completar-la per primera vegada en menys de 10 hores, amb alguna que
altra lesió, però el que importa és el dia tan perfecte i plen d’aventures que vaig viure amb els meus amics i amb tots els monitors de l’UME. Vull dir a tots aquells que no han pogut fer-la o li
tenen respecte, que no tinguin por d’apuntar-s’hi, hi ha poques coses millors que passar un dia en plena muntanya
coneixent gent i estar amb els teus amics gaudint de la natura.
I per acabar, no podem oblidar-nos de tot l’equip i persones que la preparen y fan possible que no sigui una marxa,
sinó que sigui la MARXA DEL GARRAF, una de les més conegudes a nivell de Catalunya.
Moltes grècies a tots, sense vosaltres el diumenge 11 de novembre de 2012, no hauria estat un dia inoblidable i
plen d’aventures.
Una salutació a tots... i VISCA CATALUNYA!

Control de la Clota
L’activitat forta de la Marxa comença el dissabte, amb el muntatge de la carpa a la Rambla de Gavà. No hi ha presses, es noten els anys d’experiència: cada cosa al seu lloc, la recollida de dorsals, la mesura de la talla, la recollida
de samarretes, informació sobre altres activitats i la venda de material d’altres anys. A les 11:00 comencen a arribar els participants; és un flux continu de persones que avança amb agilitat en el procés controlat per uns dotze
voluntaris de l’UME. Per exemple, la Mercè Martínez, reina de les incidències, o els avis Jiménez Sevillano a la venda de material.
A la tarda, l’activitat logística s’anima: arriben les furgonetes per carregar el material per als controls, dònuts, fogons, carpes... Una de les millores significatives d’aquest any ha estat la nova tenda de grans dimensions que s’ha
utilitzat al control de Campgràs. Aquest és segurament un dels més exigents, ja que s’ha de començar a muntar a
les cinc del matí a les fosques amb la presència, molts anys, del fred, la pluja i el vent, i també per l’arribada de
molts participants tots alhora en aquest primer control. El Rodrigo va proposar muntar la tenda el dia abans per
evitar sorpreses i quedar-nos a dormir allà. L’experiència ha estat positiva: un bon sopar amb vistes a Barcelona
amb l’agradable companyia de tots els voluntaris que van pujar per muntar-ho tot, passar la nit acompanyats per
una guineu que entrava i sortia sovint de la tenda intentant aconseguir menjar, i el matí amb les tasques habituals
de control de pas i avituallament.
Aquesta Marxa s’ha aprofitat per
avaluar l’aplicació SportTraces,
desenvolup ada per l’UPC.
SportTraces permet fer el seguiment del participant i té un mòdul
d’emergència que envia de forma
automàtica fins a tres SMS amb
les coordenades del participant si
aquest està quiet un temps superior al predeterminat. Uns vint-icinc participants es van installar
l’aplicació. Els resultats han estat
positius i s’han detectat possibles
millores de l’aplicació.
Aprofitem aquest escrit per agraïr
en nom de l’UME el suport de
tots els voluntaris. Ens veiem l’any
que ve.
Antoni Guasch i la col.laboració de
Rodrigo Arce

PÀGINA 8

Marxa del Garraf: premiats,
collaboradors, voluntaris...
Tot i que la Marxa del Garraf no té cap intenció de
premiar als que arriben primer, sí que valora el fet
de fer-la tota sencera i des de fa uns anys es fa un
reconeixement als participants més joves i als mes
grans de cada una de les marxes així com també als
participants més joves i als més grans de Gavà.
Els premiats que apareixen a la fotografia de l’esquerra es mencionen a baix en cada una de les seves
categories i marxes.
Felicitats a tots ells i ànims per continuar participant!!!

EL

GRUP

Patrocinadors, collaboradors MOLTES GRÀCIES!!

Voluntaris MOLTES GRÀCIES!!
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Ascensió a la Mola de Sant Llorenç del Munt des de Matadepera
Pujada al sostre del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt a 1.104 m d’altitud en una ascensió agradable, però no exempta d’esforç, pel camí dels Monjos des de la tranquilla vila de Matadepera.
Aquesta ruta està bastant ben indicada i segueix el popular camí dels Monjos amb alguna variació, però sense pèrdua.
Iniciem l’excursió davant de l’església de Sant Joan i tombem pel carrer del mateix nom que seguirem amunt fins a
empalmar amb el carrer de Sant Llorenç i tot just al final, arribem a una plaça que ens queda a la nostra esquerra; hi ha
un cartell indicador del camí dels Monjos que prové des de Sant Cugat. Anem seguint els senyals marcats en groc i
blanc que ens duran per diferents carrers residencials fins a sortir del poble en parallel al torrent del Salt. Després de
caminar uns metres, i sortint de la pista principal, a la nostra esquerra surt un corriol que comença a enfilar-se en
direcció a la Mola (indicat). Cal estar atents perquè el caminet al final desapareix i hem de superar un petit terraplè i
entrar a la urbanització el Pla de Sant Llorenç i seguir pujant molt propers a l’altra urbanització propera, la del Cavall
Bernat. El nostre ascens combina una petita dosi d’asfalt d’urbanització i pista, seguint els senyals blanc/grocs i els del
parc. Aviat una placa ens indica que seguim el camí dels Monjos i en pocs
metres admirem la roca de les Onze Hores al nostre davant.
Entrem a la canal dels Monjos, on el camí continua amb una forta pendent.
Arribem en un petit mirador, on ens trobem davant els Plecs del Llibre i
seguim amunt a la dreta per tornar a buscar el corriol petit que careneja.
Arribem a un altre mirador, on trobem una cruïlla. Hem d’agafar el camí
que puja a la dreta i seguir tot recte i sempre cap amunt.
Un caminet surt a la nostra esquerra i ens porta a veure la boca d’entrada
de l’avenc de Can Pobla protegit amb una barana. Val la pena desviar-se
uns escasos 100 metres de la pista. L’avenc està indicat amb una fita. Retornem de nou al camí inicial i ens apropem cada cop més al nostre objectiu: la Mola.
Passem per un bosc i, si volem, seguint un petit i poc senyalitzat corriol a
la nostra dreta fins al final, tot i que més amagada, podem visitar la seca
font de Saüc situada sota els Horts dels Monjos protegida amb roca i amb
bones vistes de la zona.
Igual que abans tornarem a la petita pista que pujàvem. Ascendim amb
compte per un encantador corriol lliscant, sobretot si ha plogut o hi ha humitat. Aviat acabem de guanyar alçada i ja
passant pels Horts dels Monjos veiem el monestir de la Mola davant nostre. Últims metres d’esforç per assolir el cim.
Un cop a dalt podem visitar el monestir benedictí i admirar les vistes de bona part de Catalunya que se’ns obren per
totes bandes i gaudir d’aquesta privilegiada talaia. Lamentablement, la taula d’observació va patir un acte vandàlic i no
corona el cim com abans. N’han posat una altra més avall.
Tornem de nou a Matadepera desfent el camí realitzat, però si us agrada variar de recorregut podeu seguir la carena
sortint del camí principal dels Monjos prenent com a referència les torres d’alta tensió, baixant amb nombrosos alts i
baixos muntanyencs i entrant a Matadepera per llevant passant la coneguda font de la Tartana, anomenada així per la
forma d’aquell conegut vehicle clàssic que la cobreix amb forma de porxo.
Des d’aquí seguim pels carrers de Garbí i d’Agustí Escudé i travessant una urbanització amb grans cases entrem pel
carrer de Pere Aldavert que ens porta a l’església, punt de partida de l’excursió.
FITXA PRÀCTICA RUTA

• Punt d’origen / final: església de Sant Joan a Matadepera (423 m)
Com arribar-hi? En cotxe: Autopista C-58 des de Barcelona fins a Terrassa direcció Manresa
Des de Terrassa BV-1221 direcció Talamanca
C-1415 de Terrassa a Castellar del Vallès
En bus: Des de Terrassa, cada hora, línia M8-A (des de l’estació d’autobusos)
Des de Sabadell, sortides: 8, 14, 18 h de dilluns a dissabte, i 8 i 18 h diumenges i festius. La tornada: 8:45,
14:50 i 18:50 h (8:45 i 18:50 diumenges i festius)
-Distància aproximada: 15 km (anada i tornada)
-Desnivell teòric ascensió / total: 681 m / 1.400 m
-Altitud sortida: 423 m. Altitud màxima: 1.104 m
-Temps aproximat Matadepera – la Mola (només pujada sense aturades): 1 h i 30 min
-Dificultat: fàcil-moderada. Cap mena de dificultat tècnica. Cal parar atenció a algun tram de corriol relliscós
i estar preparats per al desnivell que s’assoleix en poca estona.
-Atractius de l’excursió: parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, vistes des del cim, monestir.
Jordi Llorens
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Entrevista a... Víctor Espinós
“Continuem fent costat a totes les
activitats que es programin, perquè
això ens uneix i ens fa més forts”
El Víctor va començar a l’UME a Senders i... continua a Senders. Ha estat
vocal d’aquesta secció a la Junta durant molts anys i actualment hi és com
a representant d’UME a la Vegueria. Sempre porta un somriure i porta a
l’esquena un munt de GRs fets.
Quan va a Benifallet, el seu poble natal, li encanta fer un cim especial, la
Creu de Santos. I de fet hi va sovint, ja que té part de la família al poble
(com diu ell).
Collaborador i disposat a ajudar quan cal. Li agrada molt quan juga el
Barça, tant és així que si coincideix reunió de Junta amb el Barça té un
gran dilema.
És el soci núm. 1609
Des de quan organitzes les sortides de la secció de Senders?
Vaig començar a organitzar les sortides l’any 2005, quan vaig agafar el relleu del Nèstor. Fou d’una manera casual ja
que tenia poca experiència i poc coneixement de la muntanya. Però a poc a poc, amb l’ajuda del Nèstor i la confiança del Josep Mª Comas i, no cal dir-ho, la paciència dels senderistes que aguantaven amb bon humor, dia sí i dia
també, els petits o llargs canvis de ruta (ei! sempre vàrem arribar) em vaig trobar al capdavant de la secció. Després
s’hi va anar implicant una altra gent. Primer, el Jesús (moltes gràcies pels llocs per on ens portes), i després el Josep
Gustà i el Santi, actual vocal de la secció de Senders
El senderisme és una opció de fer muntanya, més relaxada i també una opció per anar coneixent el
país. Com planifiques les diferents etapes?
Al principi vaig començar a fer sortides de GR, senders de gran recorregut que creuen Catalunya, la qual cosa et
permet conèixer molt la nostra terra. Planifico les etapes pensant que tinguin una mica de tot: història, paisatge...
Normalment les meves sortides són per senders senyalitzats (GR i PR) i les faig amb mapes i descripcions que ens
donen els llibres. També tinc molt en compte els riscos que hi pugui haver, que la ruta s’adapti a la gent i, sobretot,
el temps que ens podem trobar. Com sempre dic, la muntanya sempre hi és i mai hem d’arriscar perquè si avui no
ho podem fer o arribar on volíem, un altre dia ja ho intentarem.
Quin és el perfil de persones que feu senderisme els dissabtes?
El perfil dels que fem senderisme és de persones que ens agrada caminar, la natura i la muntanya, gaudint-ho sense
les presses que ens acompanyen en el dia a dia.
Quina és l’experiència que recordes amb més entusiasme de tots aquests anys?
Són moltes les experiències que recordo però haig de triar-ne dos. La primera quan vàrem acabar el GR92, que va
de Port Bou a Ulldecona, perquè va ser el primer que jo organitzava i ens va costar tres anys fer-ho, la qual cosa
significava tenir molta constància i motivar la gent.
La segona va ser quan vàrem fer per segona vegada la Caminada a Montserrat de dia (abans s’havia fet de nit) i per
problemes de temps a Gelida vàrem haver de decidir si continuàvem o no, la qual cosa significava que, potser, un
altre any no tiraríem endavant anar a Montserrat de dia. Quasi tots varen decidir, amb la veu cantant del Josep, el
Paco, el Toni, la Maria, i la Cesca, que havíem d’arribar-hi, eren les cinc de la tarda i quedaven vint-i-tants quilòmetres, i van tirar com a bojos cap a Montserrat. Jo anava amb el cotxe de suport i veia com quasi no paraven ni a
menjar i, tots a una, sense deixar ningú darrere, van ser capaços d’arribar al monestir i demostrar que es podia fer
de dia. Mai oblidaré les ganes que hi van posar...
Tot just s’ha fet la Marxa del Garraf on tu estàs implicat en l’organització i fa uns anys que hi participes fent d’escombra. Quina valoració fas de la Marxa del Garraf, des del teu punt de vista?
Des de l’any 2004 que faig d’escombra amb la meva dona, la Maria, i al llarg dels anys altra gent s’hi ha implicat.
La valoració que faig és molt positiva perquè veig que cada any hi ha més gent disposada a ajudar, la qual cosa ens fa
ser més forts organitzativament. Quant al recorregut, el canvi d’anar al poble del Garraf va ser molt positiu per als
participants per l’espectacularitat del paisatge. Per una altra part, els participants estan ara molt més preparats i el
fet de tenir la marxa curta fa que tothom triï la que té al seu abast.
Tot i així, a mi m’agradaria que la gent la tingués més com una caminada per gaudir del paisatge del nostre Garraf,
veure la sortida del sol des dels turonets, els avencs del Garraf, la baixada cap al poble del Garraf, menjar les cireres
de pastor pel camí i la botifarra a can Carxol, gaudir de la vista de la Morella o de la baixada pel camí de la romana...

EL

GRUP

Donat que tu ets el representant d’UME a les reunions de la Vegueria i tens contacte amb representants d’altres entitats, com veus a l’UME ara que arriba als 50 anys?
L’UME la veig molt bé i forta i, sobretot, el que és important és que tenim una base de gent jove, que treballa molt,
la qual cosa ens assegura el futur de l’entitat.
Continuem fent costat a totes les activitats que es programin perquè això ens uneix i ens fa més forts.
Mercè Mitjans
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Formació (desembre-gener)
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 a la realització de cursos de muntanya. Si estàs interessat en altres cursos,
fes-nos-ho saber i t’assessorarem.
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 19 i 20 de gener
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’alpinisme i esquí de muntanya.
El termini de presentació serà el dia 6 de gener. Vegeu bases a la Feec.cat
Estades formatives hivernals per a joves del 26 al 30 de desembre
La FEEC organitza les Estades Hivernals per a joves entre 14 i 17 anys. Els objectius són fomentar la pràctica de l’alsme i conèixer les diferents disciplines de l’alta muntanya hivernal, aprendre les bases de seguretat i les tècniques bàsiques de progressió en neu, gel i mixt.
Places limitades a 12 persones
Preu: 100 € escalada 6 i 7 d’octubre
Data límit d’inscripció: 12 de desembre
Redacció

Secció guies del Castell
Segueixen tenint un gran èxit d’assistència les visites guiades
al castell dels segons diumenges de cada mes. Com ja sabeu,
el grup de guies està format per gent de l’UME que de forma
voluntària i, després de rebre una formació sobre la història
del nostre castell, realitzen visites guiades al castell d’Eramprunyà un cop al mes, a les quals assisteix gent de tot el
país.
De cara al proper any volem ampliar el grup de guies, per la
qual cosa, portarem a terme un nou curs de formació durant
els mesos de febrer- març. L’objectiu és poder ampliar el
grup de guies per poder donar resposta a la creixent demanda de visites.
RECORDEU :
TOTHOM QUE ESTIGUI INTERESSAT A FORMAR PART DEL GRUP DE GUIES DEL CASTELL
II CURS DE FORMACIÓ, MESOS FEBRER-MARÇ
Per a més informació, adreceu-vos a Secretaria i/o als responsables de la secció, Eveli o Comas (dimecres-divendres).
És una magnifica ocasió per conèixer part de la història del nostre castell, llegendes i fets que han condicionat la vida
dels nostres avantpassats.
US HI ESPEREM.
Auca

Biblioteca UME
Gràcies a la tasca voluntària de la sòcia Cristina Díez, fa unes setmanes que ha començat un projecte
que feia temps que volíem dur a terme: la catalogació del fons de la biblioteca de la nostra entitat i el seu
tractament informàtic. De moment, està començant a catalogar els llibres de la biblioteca alhora que els
va introduint al programa informàtic. La veritat és que té feina per uns mesos, però aquesta iniciativa ha
estat molt ben rebuda des de l’entitat.
Secretaria
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DATES

DESEMBRE 2012

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dissabte 1

Entitat

FIRA SOLIDÀRIA

Diumenge 9

Entitat

Dissabte 15

Excursionisme

SENDERISME

SEAM

RAQUETES DE NEU

Diumenge 16

Infantil/Juvenil

EXCURSIÓ

Diumenge 16

Entitat

EL REPTE 21 RG

Dimecres 19

Entitat

CLUB DE LECTURA

Divendres 21

Entitat

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

Dissabte 22

SEAM

ESCALADA ESPORTI- Sortida d'escalada esportiva. Lloc per determinar. Més informació al vocal de
VA
la secció.

Cap de setmana
15 i 16

DATES

DESCRIPCIÓ

Fira solidària d'articles de muntanya de segona mà. A la pl.Balmes, de 10 a
20 h, podràs comprar o vendre articles de muntanya.

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

Sortida a les gorges del Foix (Alt Penedès). 13 km de baixa dificultat. Inscripcions a secretaria fins dimecres 12 de desembre.
Ascenció amb raquetes de neu al Puigpedrós i al Roc Colom
(Cerdanya). Sortida tècnica. Més informació al vocal de la secció.
Sortida d'un dia amb pares i familiars de la secció infantil i juvenil. Anirem a posar el pessebre en algun indret de Catalunya i potser hi ha sorpreses!
Calamot i Turó de ca n'Espinós (itineraris 1 i16). Nova sortida conjunta de
les entitats organitzadores. Inscriu-te enviant un mail a 21rgava@gmail.com
Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada". A les 19 h a la Biblioteca
Josep Solé Vidal comentarem el llibre "El pes de la papallona" d'Erri de Luca

GENER 2013

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Excursionisme

SENDERISME

Sortida Montserrat (Baix Llobregat-Anoia-Bages). 10 km de dificultat mitjana. Inscripcions a secretaria fins dimecres 9 de gener.

Cap de setmana
12 i 13

SEAM

ASCENSIÓ

Diumenge 13

Entitat

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

Diumenge 13

SEAM

RAQUETES DE NEU

Diumenge 20

Defensa i Història

Diumenge 20

BTT

CAMÍ DE SANT JAUME

Dimecres 23

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 "Islàndia, l'illa secreta" de Xavier Moret

Dissabte 26

Excursionisme

SENDERISME

Sortida a Palamós - Jardins de Cap Roig (Baix Emprdà). 16 km de baixa
dificultat. Inscripcions a secretaria fins dimecres 23 de gener.

Cap de setmana
26 i 27

SEAM

RAQUETES DE NEU

Diumenge 27

Entitat

COMPETICIÓ

Dissabte 12

Ascenció a un 3000 dels Pirineus. Pic per determinar. Sortida tècnica. Més
informació al vocal de la secció.

I Marxa per la platja de Gavà i Presentació de la VI Copa Catalana i del
VIII Circuit Català de Raquetes de Neu.

BARRACA PEDRA SE- Treballs de recuperació de la barraca de pedra seca a les Agulles. Sortida
CA
amb bus a les 8:00 hores. Més informació a secretaria .

4a etapa del Camí de Sant Jaume en bicicleta (St.Miquel de FluviàGirona). Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Sortida VIII Circuit Català de Raquetes de Neu a la Vall de Boí. Iniciació a
l'ARVA.
I Canicròs de l'Eramprunyà i Mitja marató de muntanya.

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Rambla Lluch, 4.

Dilluns de 19.30-22.30 h.
Dimarts de 18.00-20.30 h.
Dimecres de 19.30-23.00 h.
Dijous de
18.00-20.30 h.

Dimecres de 20.00
Divendres de 19.00
Dissabte de 15.00
Diumenge de 09.00

Lloc: entitat, Rambla Lluch

Lloc: Nova Piscina Municipal

Dimec. i divend. de 19-21 hores

a 22.00 hores
a 22.30 hores
a 20.00 hores
a 14.00 hores

Telèfon: 93 662 01 24
Correu: info@umegava.org

