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Acte institucional a la Sala de
Plens de l’Ajuntament

Federació de Càmping i
Caravaning

L’UME organitza a Guils Fontanera
un circuit de raquetes de la FEEC
Un acte més, del 50è aniversari. Unes condicions
meteorològiques magnífiques. Ganes d’assolir nous
reptes.
Amb aquests ingredients s’ha organitzat des d’UME,,
per primer cop un Circuit de raquetes de neu dins la
programació d’activitats d’hivern planificada per la
FEEC.
( Més informació pàg. 7)
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Aquest cop la Sala de Plens de l’Ajuntament va estar
de gom a gom. La celebració de l’acte institucional
del 50è aniversari, va aplegar molts socis i ex-socis
de la Unió Muntanyenca Eramprunyà. El motiu:
compartir un acte emotiu i entranyable, retrobar-se
amb amics i antics collegues de rutes, excursions i
rememorar aquells anys 60 quan un grup de joves
començava un grup de muntanya. Tot un èxit!
( Més informació pàg. 6)
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Ser soci d’UME

Editorial
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Una entitat de muntanya com és l’UME comporta tenir moltes opcions en aquesta vessant. Els qui arriben per
primer cop comencen per la disciplina que els atreu més: senderisme, espeleologia, escalada, BTT…A mesura
que veuen complertes les seves expectatives es van fent socis i aquí comença una nova etapa. Cada secció té
creats uns vincles especials entre els seus membres. És un vincle que fa sentir-te bé. El grup és la base de
l’activitat: la conversa, l’ajuda en determinats moments, el compartir, el riure, i com no, el gaudir de la muntanya en les diferents vessants, fan de la secció una petita comunitat.
I dins de cada secció cada soci pot proposar i/o portar a terme qualsevol iniciativa. Al llarg d’aquests anys hi
ha hagut moltes activitats: expedicions, estudis mediambientals, collaboració amb les Universitats, jornades
específiques, taules rodones, moltes sortides diverses i molts reptes assolits.
L’UME, gràcies als seus socis, amb seu voluntariat i amb la seva dedicació, no ha parat de créixer al llarg de
tots aquests anys i no només en nombre de persones associades, sinó en activitats i propostes que s’han dut a
terme.
Perquè formar part d’UME t’aporta molt: reptes, superació, amistat, aprenentatge, cooperació, solidaritat,
respecte, estima per la muntanya i sobretot illusió.
Tot això és el que ha suposat fins ara i sabem que amb la implicació dels socis continuarem fent-ho durant
molts més anys.
Mercè Mitjans

Sortida multiactivitat 2013
Un any més , però aquest més
especial, els dies 1 i 2 de JUNY
realitzarem la sortida MULTIACTIVITAT.
En aquesta ocasió ens desplaçarem fins a MARGALEF (Priorat),
zona per a realitzar tot tipus d’activitats: escalada, espeleologia,
senderisme, BTT, turisme, etc…
Dormirem en un càmping, amb
tendes ,remolc, caravana o bungalow. Podeu triar on i com dormir, però el menjar el farem conjuntament, com sempre, i amb
ajuda de tots el prepararem .
Donat que fem 50 anys hem volgut tornar als orígens, per això,

encara que amb unes quantes
comoditats, hem volgut tornar a
l`acampada amb tendes.
A mitjans de maig us informarem
dels
detalls
d`aquesta sortida: preus, horaris i activitats.
Estigueu atents a
la web i al facebook, penjarem
tota la informació.
També hi haurà
la possibilitat de
llogar tendes a
l’entitat a un

preu simbòlic per a aquesta sortida.
Miquel Comas

Presentació 50 cims

Assemblea 2013

Després de mesos preparant un dels actes més
emblemàtics del nostre 50è aniversari, ha arribat el
moment de fer la seva presentació de forma oficial.
El proper dia 26 d`abril a les 19,30h al
CASAL SANT
JORDI
farem
aquest acte on
donarem quatre
pinzellades
sobre
aquest
repte
que
portaran
a
terme més de
100 persones.
E sp ere m
la
v o s t r a
assistència per tal que estigueu informats del que
farem el proper 19 de MAIG. US HI ESPEREM!
Miquel Comas

El passat 15 de març es va celebrar l’Assemblea
anual d’UME. El President, Néstor Gómez va fer una
valoració, positiva, de les activitats portades a terme
al llarg del 2012 i va remarcar els actes més destacables del 50è aniversari, animant a continuar treballant per l’entitat.
A precs i preguntes, es va demanar tornar a fer una
carta als socis , per ratificar qui vol rebre el butlletí
en format paper o digital. Aquest tema va suposar
un petit debat entre els avantatges ecològics i pressupostaris que implica la versió digital i la vessant
més tradicional de poder llegir en paper tota la informació.
També es va valorar la importància de l’Assemblea
com a lloc on el soci pot donar la seva opinió de
cara a qualsevol aspecte de l’Entitat. I es prenen
decisions per la millora del grup. És a dir com a
òrgan democràtic d’UME.
Redacció
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Fita i petjada
El club de lectura "Fita i Petjada" aporta dins del marc d'activitats del 50è aniversari d'UME la presentació del llibre "Nou
viatge al Pirineu" de la Núria Garcia Quera. L'esdeveniment es realitzarà a la Sala d'Actes de la Biblioteca Josep Soler i
Vidal, el dia 22 de maig del 2013 i pretén ser una trobada amb el passat per mitjà dels llibres del Josep Maria Espinàs i
Camilo José Cela. Farem un recorregut per diferents escenaris seguint els passos del viatge que van fer conjuntament al
Pirineu de Lleida. Totes dues lectures estan programades amb anterioritat perquè el dia de la presentació puguem gaudir d'aquest relat que la Núria Garcia Quera ens presenta 50 anys després en una obra fresca i carregada de records.
Una ruta a peu pel Pallars, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça seguint els passos dels dos escriptors.
Lectura prèvia a la jornada de presentació que farem al club:
Del 20 de març al 17 d'abril lectura "A peu pel Pallars i la Vall d'Aran" del Josep
Maria Espinàs.
Del 17 d'Abril al 22 de Maig lectura "Viatge al Pirineu de Lleida" del Camilo José
Cela.
També parallelament cada un pot fer les lectures pel seu compte.
22 de Maig presentació-conferència "Nou viatge al Pirineu"
El dia de la presentació hi haurà possibilitat d'adquisició i signatura d'exemplars
per part de l'autora.
Juan Pérez

44a. renovació de la Flama de la llengua catalana a
Montserrat
Montserrat es va vestir el passat 24 de febrer del blanc de la neu per a rebre la comitiva
que el passat 3 de febrer va encendre la Flama de la Llengua Catalana davant de la
tomba de Pompeu Fabra a Prada de Conflent.
Una estelada als peus del Gorro Frigi va vestir de gala una Renovació la, 44a, que la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya va confiar a l'Agrupació Excursionista
“Catalunya”, que després de tres setmanes d'actes arribava a Montserrat acompanyada,
no només de socis de l'Agrupa, sinó també de catalans arribats d'entitats de tot tipus que,
amb la seva presència, van voler mostrar la seva defensa de la nostra llengua.
El País Valencià i la franja de Ponent van ser també protagonistes no només com a espectadors sinó intervenint també en
l'acte cultural que va posar punt i final a la jornada, en una sala repleta d'incondicionals de la llengua i dels Països Catalans.
La torxa portada pel president de l’AEC, amb l'experiència de Jordi Mir, ànima de les 44 renovacions, va ser lliurada per
Josep Tapias al Pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que va sortir a rebre-la a l'atri de la Basílica.
El recorregut de la torxa pel passadís central del Monestir, camí de l'altar, es va realitzar amb bancs i passadissos plens, de
dones i homes expectants i emocionats. Un ciri encès pel president de la l'AEC, amb la torxa de la Flama, va presidir l'acte religiós que es va cloure amb un emotiu Virolai, cantat per l'escolania i els centenars d'assistents a la missa.
La Coral Madrigalistes de Catalunya es va encarregar de rematar un acte que es va tancar amb el Cant de la senyera i els
Segadors, amb tot l'auditori dempeus.
Més informació a www.feec.cat
Rosa Agustí

Descomptes per a socis d’UME
Us anunciem que esports Castelló ( Viladecans) fa un 10 %
de descompte en tots els productes que tenen a la venda .
També bicicletes Castillo (Gavà) fa un 10% de descompte
en la compra de bicicletes i un 15% en la resta de
material.
Aquesta és una de tantes avantatges que suposa ser soci
d’UME.
Redacció

Els socis d’UME tenen preu especial al refugi
d’Erols
El refugi d’Erols , situat a Castellar de n’Hug ofereix un
bon preu als socis d’UME. Pensió complerta: 24€, mitja
pensió 19€ i només dormir 6,5€. Els preus tenen inclòs el
10% d’IVA. També es disposa d’un menú vegetarià.
Per a més informació refugierols@gmail.com o bé http://
www.refugierols.com.
Redacció
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Inauguració Font del Fangar
El passat diumenge dia 2 de març va tenir lloc la inauguració de la font del
Fangar; la font ha estat arranjada per membres del grup ecologista Quercus i UME.
La font es troba dins mateix de la riera del Fangar per sobre de la font de
l’Avellanosa. Els treballs han consistit e desenrunar de terra la font, preparar una petita “bòveda” i fer-hi també un mur de contenció i un banc.
També s’ha preparat el camí d’accés a través de uns esglaons que surten
de la mateixa carretera de ca n’Amat.
El dia escollit per fer la inauguració no podia ser millor, la nit abans havia
caigut una nevada impressionant, d’aquelles que cauen de tant en tant, i
això va fer minvar l’assistència però el paisatge tot nevat va ser meravellós.
El petit grup d’assistents va començar el camí a la font a las 9.30 h; tot
just al començament del camí ja vàrem trobar neu, a més de veure el
castell d’Eramprunyà tot nevat, una estampa per recordar-la molt de
temps. El dia, tot i que no nevava, va ser fred i gris però de totes formes,
com ja sabeu, les inclemències del temps no són prou raó per abandonar.
Una vegada vam arribar a la font es va fer una lectura d’un fragment d’una
poesia de Marian Colomer, i després de les fotografies de rigor i de prendre un petit mos, vam acabar l’acte d’inauguració. A
més, tots els assistents vam poder tastar l’aigua que rajava d’un petit tub, que sorgia de la font del Fangar. L’aigua procedeix de
la mateixa riera, ho vam poder observar el passat estiu, mentre se’n feien les obres d’arranjament, a més la font raja fins a la
tardor.
Per als que us ho vau perdre: un petit tronc clavat a la pista assenyala exactament el punt on s’agafa el camí per baixar a la font.
Sens dubte és un lloc magnífic per anar a passar les tardes de l’estiu.
Auca

Recollida de boles de porexpan
Tal com ja vàrem anunciar, el passat dia 2 de març va tindre lloc l’acte de recollida de les boles de porexpan
(flotador de piscina) que d’una manera fortuïta van ser
trobades al bosc.
El lloc era inaccessible, per la qual cosa l’acció va presentar
problemes en el trasllat de les andròmines. El grup de
recollida, després de la formació i la preparació adient, va
entrar dins del bosc equipat amb grans bosses negres. Per
facilitar el desplaçament es va installar una corda fixa des
del camí fins al jaciment, i es van anar fent recorreguts a
través de la corda per al trasllat de les boles. Hi havia boles que es resistien i estaven mig colgades per la vegetació,
però gràcies al desplegament de mitjans, es van poder
recollir totes i traslladar-les al punt de emmagatzematge a
dalt del camí. També algunes estaven en estat de descomposició, i es trobaven molt desfetes en petits trossos.
Un altre dels inconvenients va ser que, com que tota la nit
havia estat nevant, tota la vegetació estava molla i tot l’equip de recerca i recollida va quedar xop.
En el recompte final es van comptabilitzar 3.124 boles de color rosa, i després d’un reconeixement posterior al jaciment es va
assegurar que no n’hi havia quedat cap.
Queda per descobrir encara com varen poder arribar les boles en aquest indret. Per la informació de què es disposa no podem assegurar-ne l’origen, ni el mitjà de transport utilitzat per dipositar-les on es van trobar.
Després de l’èxit de l’operació es va decidir penjar les imatges a la xarxa i oferir els serveis de l’equip especialitzat en aquest
tipus de recollides per altres ocasions.
Segueix oberta la investigació per esbrinar el misteri de la troballa.
Auca
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Calçotada social
El passat diumenge 24 de febrer va tenir lloc la calçotada
social que com cada any se celebra als mesos de febrer- març.
Igual que l’any passat, es va celebrar a Begues i l’assistència va
ser d’uns 42-44 participants.
De bon matí ens vam trobar amb tot el terreny ple de neu,
més d’uns 15 cm de neu, que va ser necessari treure per
poder muntar les carpes per al dinar. El dia va començar una
mica fred, i pels volts de migdia va sortir el sol. La installació
de les carpes i les taules ens va portar una mica de temps,
però tot va estar preparat per a l’hora de dinar. L’ambient a
l’interior de les carpes va ser bo, tant en el sentit físic de la
temperatura com en el sentit de trobar-nos bé tots plegats.
Es van preparar 750 calçots amb salsa romesco, i ens els vam
menjar tots, no en va quedar ni un. Els vam acompanyar amb
carn, botifarres i crema cremada.
Cal destacar el caire social de la calçotada, on tots varen
collaborar des de la preparació de les carpes, les taules, la
preparació dels calçots i de la carn, com en finalitzar recollintho tot. Una mica de feina però que amb la collaboració de
tots, va ser molt més lleugera.
Un dinar de germanor amb els calçots com a protagonistes, i a la sobretaula es va aprofitar per parlar del cinquantè aniversari.
Auca

Marxa en bicicleta a la platja
Com cada any, aquest primer diumenge de març molts amants de la bicicleta hem pogut assistir a una nova sortida a la platja,
organitzada per la nostra entitat. Concretament, avui érem més de 90, dones i homes, nenes i nens, disposats a passar un
matí gaudint de la nostra bicicleta i compartint aquest esdeveniment amb molts amics.
Abans de començar la pedalada, els nostres companys de la secció BTT de l’UME han dirigit unes paraules a tots els assistents, per tal de recordar que la marxa d’avui també formava part dels actes commemoratius del nostre 50è aniversari.
També han aprofitat per comunicar la posada en marxa d’una nova iniciativa relacionada amb la bicicleta, com és la creació
de la MASSA CRÍTICA DE GAVÀ.
La MASSA CRÍTICA és un moviment a nivell mundial. Es tracta d’una passejada per moltes ciutats del món, on un cop al
mes, en algun lloc determinat de la ciutat, la gent es troba amb les seves bicicletes, per anar tots junts a fer una volta. No es
tracta d’una manifestació. Simplement és un passeig i el seu objectiu és traslladar a la població la necessitat d’aconseguir unes
ciutats sostenibles, intentant disminuir la contaminació ambiental i acústica dels nostres pobles i ciutats. També, com és lògic,
anar en bicicleta és fer esport, amb els grans avantatges físics que ens suposa a tots plegats.
La MASSA CRÍTICA de Gavà, la portarem a terme tots els
segons dijous de cada mes. Ens trobarem a les 20,00 h davant l’UME i sortiren a fer un volt pels carrers de Gavà. La
duració aproximada serà d’uns 30 minuts, i val la pena portar
xiulets i llums. I ja sabeu, com més siguem, més ens farem
notar!
Com cada any, la pedalada d’avui ens ha portat fins a la platja,
on com sempre, els nostres companys s’han encarregat de
preparar-nos uns entrepans de xistorra i cansalada, boníssims, que han fet les delícies de tothom que ha vingut amb
nosaltres.
Poc després d’acabar, hem tornat a Gavà, seguint el carril
bici que ve de la platja, i que ja fa molts anys, quan això de la
BTT ni existia, els nostres companys Josep Maria Comas i
molts d’altres, seguint els seus impulsos innovadors, van
aconseguir que fes l’Ajuntament.
Vam situar-nos en un lloc estratègic, per poder veure el pas
de la caravana de cotxes d’època que, com cada any, fan la
travessa Barcelona-Sitges, al seu pas per Gavà. I tot seguit,
hem gaudit de la nostra bicicleta fent un tomb pels carrers
de la ciutat, fins acabar a la Rambla, on ens hem pres la cerveseta de rigor.
Jordi Vilajoan
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Acte institucional del 50è aniversari
L’any 2013 és especial per a la Unió
Muntanyenca Eramprunyà. Fa cinquanta
anys de la seva fundació i està en un
moment en que compta amb molts
socis i seccions molt actives.
En aquest context, el passat 1 de març
va ser un dia important perquè es va
donar el tret de sortida dels actes que
durant tot un any serviran per celebrar
el nostre 50è aniversari com a entitat.
El lloc triat per dotar a aquest esdeveniment de la màxima rellevància va ser la
Sala de Plens de l’ajuntament de Gavà,
que per cert va quedar plena de gom a
gom i fins i tot amb molts companys i
companyes drets.
Va ser un acte solemne i emotiu, presentat i conduit pel David Achell company i soci de l’ UME, ben organitzat i amb cabuda de records del passat i
mirada cap al futur. En una mica més d’una hora es van succeir els parlaments del nostre President Néstor Gómez
fent un repàs del que ha estat l’UME en aquests anys, amb la gran quantitat d’activitats que s’han anat fent, algunes
de les quals estan totalment consolidades i ja són anuals i encoratjant a seguir evolucionant cap al futur. En representació de la FEEC el Sr. Josep
Ma. Peixó va destacar la importància
de la feina feta i el pes de la nostra
entitat, especialment en el Baix Llobregat per la protecció del patrimoni
natural. I finalment el Sr. Alcalde Joaquim Balsera va lloar el paper que
sempre i sense descans hem tingut en
la reivindicació de la conservació i
protecció del nostre entorn natural i
també molt especialment del Castell
de l’Eramprunyà, al mateix temps que
es mostrava sorprès de la capacitat de
convocatòria que va aconseguir omplir
la sala de Plens.
A l’artista Antonio Hervás Amezcua
se li havia encarregat l’elaboració d’una escultura commemorativa que un nen i una nena de la nostra entitat van
descobrir, després l’artista va explicar el seu significat i també la seva relació personal amb l’ UME des de ben jove.
Amb tot, el més destacable va ser la presència de socis i antics socis de totes les edats, des dels més joves de la
Secció Infantil a socis fundadors que no amagaven la seva satisfacció al veure en que s’ha convertit allò que ells van
començar l’any 1963.
La nota més emotiva la va posar el vídeo,
també realitzat pel David Achell en el
qual diversos membres del “grup” ens
deien que representa per a ells la nostra
entitat i la xerrada distesa en la qual alguns dels socis fundadors recordaven els
inicis.
En acabar, al davant de la Sala de Plens
es van servir copes de cava i coca, mentre tots plegats parlàvem recordant bons
moments d’aquests cinquanta anys i fent
una mirada cap al futur.
Miquel Zurriaga
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Guils Fontanera: l’UME organitza un circuit
català de raquetes de neu.
El passat diumenge 10 de març des d’UME es
va organitzar el Circuit català de raquetes de
neu a Guils-Fontanera. Després d’anys en que
UME participa en aquest circuit amb el grup
de raquetes de l’entitat, aquest 2013, per
portar a terme una actuació més dins del 50è
aniversari, es va decidir organitzar un circuit
com el que s’ha fet a Guils Fontanera.
L’activitat va començar a les 9:30 amb gairebé
un centenar d’inscrits i es va donar per acabada cap a les 15:00 hores. La participació va ser
nombrosa, comptant tant amb experts com
amb famílies que juntament amb els seus fills
volen iniciar-se en aquesta disciplina. Afortunadament no hi va haver cap incident .
Els participants van poder fer dos circuits: el
curt, d’ aproximadament uns 6 quilòmetres,
que passava pel refugi lliure i el llarg d’uns 12
quilòmetres que anava fins a l’estany de Malniu.
La tornada estava organitzada de tal manera
que els dos circuits es trobaven en un punt
determinat. Es va comptar amb avituallaments en dos punts de control i a l’arribada
s’oferia un petit refrigeri.
Tots els inscrits van tenir una bossa obsequi
amb el “buf” dels 50 anys d’UME, un litre
d’aigua, una peça de fruita, una barreta energètica i una revista de la Cerdanya.
A l’arribar se’ls donava una altra bossa amb un
litre de caldo Aneto, informació de l’entitat i
un regal. A més a més tots els participants van
poder optar al sorteig de regals fets per la
FEEC.
El circuit va tenir molt bona acceptació i les
condicions meteorològiques van ajudar a que
fos un èxit ja que la quantitat de neu en tot el
recorregut era espectacular i el dia que ens va
fer va ser esplèndid en quant a temperatura.
Per part d’UME es va comptar amb 20
voluntaris per dur a terme tota l’organizació del circuit. Des de les feines prèvies
a la data fins al mateix dia no van faltar les
ganes de treballar en equip i de portar a
terme una nova activitat des d’UME. No
cal dir que la satisfacció va arribar en acabar la jornada.
També cal agrair els socis d’UME que sent
coneixedors d l’activitat van participar-hi i
per tant ens van acompanyar en un dia tan
especial.
Ja s’està parlant de la possibilitat de tornar
a organitzar un circuit com el d’aquest
2013, donat que la valoració ha estat molt
positiva.
Mercè Mitjans

PÀGINA 8

Secció BTT: ja portem un any!
Estimats amics i amigues.
El passat dia 11 de Març, va fer justament un any que vam iniciar
l’aventura ciclista de l’UME. Dos socis de l'entitat, l’Ònia i el
Jordi, tots dos entusiastes de les muntanyes, però també de l'ús
de la bicicleta, van unir esforços i illusions, per posar en marxa
aquesta secció, aquest projecte ciclista dins la nostra entitat.
En aquella primera sortida, es notava com n' estàvem de verds.
Vam pujar el Purgatori i us hem de dir que aquest nom li va reque-te-bé per definir l'esforç que ens va suposar a uns quants
arribar a La Clota.
Però no només vam arribar, sinó que ens va servir de revulsiu
per aprendre, per agafar la forma, per acumular experiència i
sobretot, ens va servir també per comprovar que a pesar de les
dificultats, cada dia ens feia més illusió i en cada final d'activitat,
quedàvem absolutament contents i satisfets del que havíem aconseguit. Aquesta felicitat ens ha portat fins aquí.
Han sigut moltes les nits de reunions, de planificar, de “consensuar” dificultats, itineraris, rutes.
No hem sigut els primers. Sabem que durant els 50 anys de vida de la nostra UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ, hi ha hagut altres amics que en un moment o altre, també han format aquesta secció i han dedicat els seus esforços a aquesta disciplina.
Simplement nosaltres, amb 26 i 58 anys, hem agafat el seu testimoni, ens hem unit per posar en marxa aquesta secció
que donés contingut a les ganes d'anar en bicicleta de molta gent, de Gavà i del seu entorn.
Al llarg d'aquest any, han sigut molts els amics que ens han acompanyat en les nostres aventures, a vegades més, a
vegades menys, però molts i la veritat, només us podem dir una cosa a tots els qui ens heu acompanyat; MOLTES
GRÀCIES!!
Gràcies per la confiança, gràcies per ajudar-nos, gràcies pel vostre entusiasme que moltes vegades ens ha acabat de
donar aquella petita empenta que ens ha permès no afluixar i seguir.
Durant aquest temps, hem fet rutes de tota mena; encara que la dificultat està en segons la preparació de cada persona. Hem fet rutes més fàcils i altres que no tant. També alguna mooooooltttttt difícil, com la pujada al CASTELL DE
MILANY.
Amb vosaltres, durant els 9 mesos de l'any 2012, hem fet moltes sortides, concretament n'hem fet 24, de les quals
podem destacar:
I, II, i III ETAPA DEL CAMÍ CATALÀ DE ST JAUME.
LES VIES VERDES DE TARRAGONA
Hem pujat al cim més alt de Tarragona, al Mont Caro, hem anat tres vegades a Montserrat, hem pujat a La Morella, al
Castell d'Eramprunyà, hem fet una preciosa pedalada nocturna al Port Ginesta, hem anat a evitar (i ho vam aconseguir), la possible arribada d'un mafiós nord americà al nostre Baix Llobregat i hem fet un munt de voltes pel Llobregat
i pel nostre parc temàtic preferit, el Garraf.
I tot, gràcies, sobretot, a tots vosaltres que ens heu acompanyat.
I ara la dada: amb 24 sortides, hem fet 1060 quilòmetres!!! què us sembla, val la pena fer esport, fer bicicleta???
De cara a aquest any que comença, tenim algunes novetats, alguna d'elles excepcionals.
En primer lloc, us volem comunicar que hem incorporat al nostre equip organitzatiu al nostre amic Cèsar Lorenz,
gran entusiasta de la bici, soci de l’ entitat i d'un tracte personal i humà exquisit.
I en segon lloc, des del dia 27 de gener hem inaugurat una nova
disciplina, la bicicleta de carretera. Dins la nostre secció de BICICLETA a l’Ume-Gavà, entenem que hem de donar entrada també als amants d'aquesta activitat ciclista, i l'hem incorporat en el
nostre calendari de sortides. Us avisem que les primeres experiències en aquest tipus de bicicleta son boníssimes. Vam participar en la PEDALADA ECOLÒGICA BARCELONA-SITGES
muntant en aquestes bicicletes i el regust que ens va deixar va
ser molt positiu.
Esperem seguir comptant amb el vostre ajut amb la vostra comprensió i sobretot, amb la vostra participació, per fer que aquesta secció arribi a tothom.
Inscriure’s a un club ciclista té la seva dificultat, a tots ens ha
passat quan hem pedalat dia a dia sols, que hem pensat en la
possibilitat d'apuntar-nos a algun club ciclista, i després hem
esborrat aquesta possibilitat de la nostra ment, pensant que “tiraran molt”, que els farem perdre temps, que....
Us volem assegurar que entenem aquesta por, però veniu. Anar en grup és el millor que podem fer, perquè l'ajut del
company, l'ànim, el suport que sentim, ens dóna força i ens empeny cap endavant. Nosaltres anem sempre amb el
ritme necessari per no deixar ningú enrere.
Això si, pedalem però segurs. Cal que qui ens acompanyi, estigui en possessió, al menys, de la llicència C de la FEEC.
Ès seguretat per a vosaltres i per a l'entitat.
Ònia, Cèsar i Jordi

EL
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ITINERARI DEL CLAR DE LLUNA AMB INICI I FINAL
A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
L’itinerari senyalitzat segueix aquesta coneguda marxa popular que se celebra la nit del dissabte del
mes de juny o juliol més proper a la lluna plena amb inici i final al nucli de Sta. Maria de Palautordera i
que l’any passat va celebrar la seva 30ª edició.
Sortim de la plaça de la Vila i anirem per la rambla dels Països Catalans fins al final, on girarem a l’esquerra pel carrer
Ramon i Cajal, en direcció a Sant Celoni (veurem senyal) fins que s’acaba. Anem a buscar el pont que travessa la Tordera i un cop travessat girem ja per pista a l’esquerra.
Ara seguirem la pista principal fins a trobar una
cruïlla de camins on triarem el de la dreta,
voltant uns camps (passats uns 7 minuts des de
començament de la pista principal).
Continuem per la pista principal sense abandonar-la en cap moment i gaudint de bones vistes, entre d’altres del cim del turó de l’Home i
la vall de Mosqueroles fins que arribem en una
pista asfaltada on trencarem a l’esquerra fins a
situar-nos a l’ermita de Santa Magdalena, bella
construcció romànica erigida entre els segles
XI i XII pels monjos de Sant Marçal. Ens trobem a 420 m d’alçada. Si fins ara hem estat
pujant, a partir d’aquí començarem a baixar de
nou cap al nucli urbà de Santa Maria de Palautordera, seguint aquesta ruta circular.
Seguirem per la pista de l’esquerra passant per
una finca particular, can Jeroni. Continuem la
mateixa pista principal observant diversos
masos habitats amb els seus camps de conreu
per passar entremig de boscos i on veiem
clarament algun tram de baixada més pronunciada. Ens trobem amb una cruïlla on hem de
girar a la dreta en direcció a Sant Esteve de Palautordera. Passem molt a prop del popular Circ Cric, installat a la
zona de forma permanent amb actuacions setmanals.
Creuarem de nou la Tordera i en lleugera pujada passarem per davant del camp d’handbol de St. Esteve de Palautordera, on girarem pel camí de l’esquerra per anar retornant al nostre punt de partida.
El camí acaba al carrer d’Europa, que seguim uns 50 metres per girar a la dreta per un carrer de vianants i on travessem una carretera que ens durà fins l’ermita del Remei. Baixem pel passeig del Remei fins arribar al centre de la vila
entrant pel carrer Major per anar a buscar el nostre punt de partida, plaça de la Vila (220 m)
FITXA PRÀCTICA DE LA RUTA
==============================================

•
•

Punt d’origen i final: plaça de la Vila, Sta. Maria de Palautordera (220 m)

Com arribar-hi? En cotxe: C-35 sortida Palautordera i Montseny / Autopista A7 sortida Sant Celoni. Després C35 direcció Granollers i en poc menys de 2 km sortida Palautordera i Montseny // En tren: estació Palautordera, línia
R2 Sant Celoni – Barcelona (a 3 km del nucli urbà) // En bus: Sagalés des de Granollers, des de Sant Celoni i estació
Renfe línies 587 i 597

•
•
•
•
•

Distància aproximada: 10,4 km
Desnivell aproximat: 250 m (+) 200 m (-)
Altitud mínima / màxima: plaça de la Vila (220 m) / ermita de Sta. Magdalena (420 m)
Temps aproximat: plaça de la Vila – Sta. Magdalena (50 min), Sta. Magdalena – plaça de la Vila (50 min)

Dificultat: molt fàcil, algun tram de pendent positiu fins a la meitat del recorregut. Cap problema per a caminadors habituals. Passejada.
Atractius de l’excursió: vistes a la vall de Mosqueroles i al massís del Montseny, vessant sud; ermita de Sta. Magdalena
i ermita del Remei. Masos de la zona.

Jordi Llorens
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Entrevista a... Josep Valenti
“Recordo amb especial tendresa haver
vist créixer les meves filles envoltades d’un
ambient com el de l’UME ”
El Josep Valenti, és un dels socis fundadors d’UME. Els seus inicis a l’entitat comencen
amb l’espeleologia, però a partir d’aquí s’implica en les altres seccions, com Infantil i
Juvenil, participant en els campaments. Aquesta implicació l’ha dut a terme durant
molts anys, com a monitor, portant els grups d’itinerant, ajudant a la cuina, fent de
director dels campaments i des de fa un temps com a intendent. Tasca, també molt
important per al bon funcionament dels campaments i que porta a terme amb molta
experiència. Sí, el Josep és un “manetes” que ha treballat a la fàbrica Roca fins que s’ha
jubilat. Sap arreglar-ho tot i és capaç d’adequar qualsevol espai d’uns campaments per
tal que sigui profitós.
Ha estat membre de les diferents Juntes que s’han anat succeint al llarg d’aquests anys
a l’entitat i és tal l’estima que té pel grup que quan se li va demanar formar part de la
Junta actual com a tresorer hi va accedir i no cal dir que ens està sent de gran ajuda.
Portar els comptes de l’entitat i no és una tasca fàcil!
És el soci núm. 4
Donat que ets un dels socis fundadors, explica’ns…com es va crear l’UME?
L’any 1961, un grup de joves d’entre 14 i 16 anys, vam sortir de l’Aspirantat que havia impulsat Mossèn Abelard i les
nostres inquietuds vers l’excursionisme ens van portar a crear, l’any 1961, un grup excursionista que es va dir Grup
Excursionista Gavà (GEG). El 1963, formem a Can Sellarés la Secció de Muntanya de l’Associació Recreativa Can Sellarès (GECS). Cal recordar que només els treballadors o fills de treballadors de la Roca podien gaudir de les installacions
de Can Sellarès, però al cap de pocs mesos la direcció de Can Sellarés, va autoritzar que també es poguessin afiliar
esportistes sense vinculació amb la companyia. La nova permissivitat pel que fa a l’afiliació propicià que al GECS fóssim
ben aviat un bon nombre de socis.
Però el fet que el nostre grup de muntanya estigués adscrit al complex patrocinat per la Roca ens limitava i quan l’empresa no va deixar que el nostre nom sortís al cartell del XIX Campament General de Catalunya (1969), tot i ser-ne els
organitzadors, ja que l’empresa considerà que el nom de Roca vinculat amb el nom de Catalunya podia ser perjudicial
per a la companyia, es decideix desfer el vincle amb Can Sellarès i formem la Unió Muntanyenca Eramprunyà (UME). La
primera paraula del nom “UNIÓ” es va triar perquè en aquells moments ja hi havia al nostre grup joves procedents de
diferents colles gavanenques amants del muntanyisme.
Quines activitats de muntanya es feien els primers anys de l’entitat?
Principalment la practica de l’Espeleologia així com també de l’excursionisme, ja fos pel nostre rodal o bé a altres comarques, en aquest cas el transport es feia en autocar perquè cap de nosaltres disposava de vehicle. També tenia un pes
molt important la practica de l’escalada, l’alta muntanya així com diferents activitats de caire cultural: cursets de sardanes, cursets de català... Penseu que estem parlant de finals dels seixanta, principis dels setanta, la dictadura agonitzava
però la majoria no sabíem escriure en català. Amb aquestes activitats culturals, tot i no estar relacionades de manera
directa amb la muntanya, el que es pretenia era omplir un buit de coneixement que el franquisme ens havia robat.

EL

GRUP

Com ha estat l’evolució del grup al llarg de tots aquests anys?
Aquesta evolució l’he viscuda de molt a prop, ja que des dels inicis i fins a l’actualitat (menys uns tres anys) he format
part de la junta directiva de l’UME. Al llarg dels anys hem tingut alts i baixos, potser el moment més complicat va ser
quan per falta de liquiditat es va estar a punt de perdre el local que teníem llogat al carrer Calvo Sotelo (avui Màrtirs del
Setge de 1714). Això va obligar als qui havíem format part de l’anterior junta directiva a tornar a agafar les regnes de
l’entitat . Els problemes econòmics van ser constants a finals dels seixanta i principis dels setanta, però gracies a la bona
gestió de les diferents juntes, avui dia, l’entitat gaudeix d’una economia sanejada.
L’evolució ha sigut molt positiva, hem tingut la sort que en les actuals tasques d’organització i direcció es compta amb
socis vinculats des de petits amb l’UME. Molts d’ells van formar part de la Secció Infantil i juntament amb d’altres que
van arribar de joves han anat aportant noves idees i s’esforcen per millorar l’entitat. Si comparem aquell petit grupet
que érem a principis dels seixanta amb els gairebé set-cents socis amb què compta avui el nostre grup de muntanya
veiem que l’evolució de la qual parlem ha estat considerable.
Quins han estat els moments més importants per a tu, al llarg d’aquests 50 anys?
Els moments especials que he viscut al llarg d’aquests 50 anys de vinculació amb l’entitat han estat molts. Deixant de
banda aquells que han evidenciat la confiança dipositada en mi per part dels companys que m’han escollit per ocupar
càrrecs de responsabilitat dins l’UME al llarg de tot aquest temps, allò que més reté la meva memòria són petits moments que romandran per sempre.
Em va fer molta illusió ser distingit amb l’escut d’or de Can Sellarès com a un dels millors esportistes, però mai oblidaré aquell dia d’excursió en què vaig agafar per primer cop la mà de la Maria Dolors, avui la meva esposa, per ajudar-la a
baixar un marge.
Recordo amb nostàlgia els moments en què em retrobava amb els amics per anar a fer espele, escalada... i molt especialment el primer cop que vaig fer espeleologia a Santander
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Entrevista: continuació
Han estat importants també les distincions honorífiques que m’ha concedit l’entitat però encara ho ha estat més trobarme després de molts anys amb joves que havien vingut de nens a campaments i intercanviar somriures de complicitat.
De la meva etapa de monitor d’itinerant recordo les llargues xerrades amb els nois, la seva cara d’agraïment quan els
guaria una llaga i el seu rostre de felicitat quan assolíem un cim.
Recordo també amb especial tendresa haver vist créixer les meves filles envoltades d’un ambient com el de l’UME, la
seva primera excursió, el primer cop que van dormir en una tenda de campanya amb altres nenes de la seva edat, el
primer cop que van fer un cim...
Que diries a les generacions actuals, respecte d’UME?
Els diria que l’estimin com si fos seva, que treballin per canviar tot allò que creguin que pot millorar. Que s’esforcin per
mantenir les amistats, que tinguin un gran respecte i comprensió vers qui pensi diferent a ells i que prenguin consciència
que a la vida no s’ha imposar, sinó convèncer.
Mercè Mitjans

Per motius d’espai, en aquest butlletí l’Agenda comença a la pàgina 11 i continua a la contraportada. Que
gaudiu força de les activitats planificades!

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dilluns 1

Entitat

APLEC A BRUGUERS

Per iniciativa d'algunes entitats es recupera una festa molt gavanenca,
l'aplec de Pasqua a Bruguers. A les 11 h missa i després sardanes i vermut.

Dijous 4

22 solidari

BERENAR

Compartirem berenar i farem un debat al carrer sobre la crisi i el seu
efecte sobre les famílies. A les 18,30 h a la plaça Josep Tarradellas.

Excursionisme

SORTIDA

Sortida a Sant Pere de Rodes (Alt Empordà). 14 km de dificultat mitjana.
Inscripcions a secretaria fins el dimecres 3 d'abril.

Cap de setmana
6i7

SEAM

RAQUETES DE NEU

Pic de Salòria (2789m), ruta Os de Civis. Més informació a secretaria o al
coordinador de l'activitat.

Dissabte 6

SEAM

ESCALADA

Dijous 11

BTT

MASSA CRÍTICA

Divendres 12

Entitat

CLUB DE LECTURA

Divendres 12

SEAM

Dissabte 13

SEAM

ALPINISME

Diumenge 14

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

Visita guiada al castell d'Eramprunyà i rodalies de la mà dels guies voluntaris d'UME. Cal fer reserva trucant prèviament al telèfon 932639610.

Diumenge 14

Entitat

EL REPTE 21 RG

La Morella (itinerari 18). Nova sortida conjunta de les entitats organitzadores.
Per inscriure's cal enviar un mail a 21rgava@gmail.com

Diumenge 14

BTT

Dimecres 17

Entitat

Dissabte 6

DESCRIPCIÓ

ABRIL 2013

DATES

Cresta del Sol.
Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà. Ens trobarem a les 20 h ..
Presentació de la guia itinerària "Garraf", de la collecció els camins de
l'Alba. A les 18,30 h a la Biblioteca Josep Solé Vidal, amb l'autor J.C.Borrego

AUDIOVISUAL D'ESCA- Presentació de l'audiovisual: "Escalades mítiques a la cara nord de MontLADA
serrat". A les 20,30 h al local social, a càrrec de Mari i José Luis Jiménez.

Corredor d´iniciació: a Vallter o Cadí (depenent de les condicions).

SORTIDA D'ANIVERSA- Celebrarem el nostre primer aniversari de la renovada secció de BTT
RI
repetint la primera sortida. Pujarem a la Clota pel camí del purgatori.

CLUB DE LECTURA

Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada". A les 19 h a la Biblioteca
Josep Solé Vidal comentarem "A peu pel Pallars i la Vall d'Aran" de J.M.Espinàs.

P À G I N A 12

DATES

ABRIL 2013

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 20

Excursionisme

SENDERISME

Sender GR-175, ruta del Císter, 1a etapa de Santes Creus a Montblanc.

Dissabte 20

BTT

SORTIDA

SEAM

RAQUETES DE NEU

Tuc deth port de Vielha (2605m), de boca nord a boca sud. Més informació a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Diumenge 21

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Excursió a la Tossa Grossa de Montferri (Alt Camp).

Diumenge 21

BTT

SORTIDA

Diumenge 21

Natura/Cultura

Divendres 26

Actes 50 aniversari

5O CIMS

SEAM

ALPINISME

Cap de setmana
20 i 21

Cap de setmana
27 i 28

Pujada al Montau en BTT. 75 km de recorregut preciós.

Riu Llobregat d'anada i tornada fins a Martorell. 45 km de recorregut pla.

BARRACA PEDRA SECA Treballs de reconstrucció de la barraca de pedra seca de les Agulles.

Presentació del projecte 50 anys - 50 cims. A les 19,30, a la sala d'actes del
Casal Sant Jordi (Rambla Vayreda, 31), presentarem aquest repte.
Cara Nord del Monte Perdido. (Per cordades i nivell avatçat)

MARXA INFANTIL DE Marxa Infantil de Regularitat per les muntanyes del Garraf. Més informaREGULARITAT
ció a secretaria o al vocal de la secció.

Diumenge 28

Actes 50 aniversari

Diumenge 28

BTT

SORTIDA

SECCIÓ

ACTIVITAT

Actes 50 aniversari

TAULA RODONA

Dissabte 4

BTT

SORTIDA

Dissabte 4

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Excursió al Puig de Cadiretes (Gironès/La Selva). Inscripció prèvia.

Actes 50 aniversari

SORTIDA MATINAL

Sortida de reconeixament de plantes del nostre entorn.

Dilluns 6

SEAM

FORMACIÓ

Dijous 9

BTT

MASSA CRÍTICA

DATES
Divendres 19

Diumenge 5

Dissabte 11

Pedalada de Ribes de Freser a Puigcerdà. Informació : secretaria o vocal

MAIG 2013

DESCRIPCIÓ

Xerrada social "Passat i present de la nostra entitat". A les 20 h al local
social. Comptem amb les teves reflexions per seguir creixent.
Passejada per les basses de Can Dimoni. Informació: secretaria o vocal

Inici d'un nou Cicle d'Iniciació a l'Escalada al Rocòdrom per a socis
Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . Ens trobarem a les 20 h

Actes 50 aniversari MARXA MONTSERRAT Caminada anual a Montserrat per camins de muntanya. Places limitades.

Dissabte 11

SEAM

ESCALADA

Infantil/Juvenil

AZIMUT

Diumenge 12

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

Diumenge 19

Actes 50 aniversari

5O CIMS

SEAM

FORMACIÓ

Actes 50 aniversari

CLUB DE LECTURA

Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada". A les 19 h a la Biblioteca
Josep Solé Vidal presentació del llibre "Nou viatge al Pirineu" amb N. G. Quera

SEAM

ALTA MUNTANYA

Ascenció al Taillón (3144m), des de Bujaruelo. Més informació a secretaria o
al vocal de la secció.

Cap de setmana
11 i 12

Dimarts 21
Dimecres 22
Cap de setmana
25 i 26
Diumenge 26

Natura/Cultura

Escalada clàssica a Montserrat
Sortida de cap de setmana amb altres entitats del Moviment Azimut.
Més informació a secretaria o al vocal de la secció
Visita guiada al castell d'Eramprunyà i rodalies de la mà dels guies voluntaris d'UME. Cal fer reserva trucant prèviament al telèfon 932639610.
Ascenció a 50 cims per celebrar els 50 aniversari de l'entitat.
Inici d'un nou Curs d'orientació bàsic. Inscripció prèvia a secretaria

BARRACA PEDRA SECA Treballs de reconstrucció de la barraca de pedra seca de les Agulles.

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: umegava@gmail.com

