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Amb motiu del 50è aniversari el Club de lectura Fita
i Petjada ha portat a terme durant els mesos d’abril i
maig dues presentacions de llibres relacionats amb la
muntanya. El divendres 12 d’abril Juan Carlos
Borrego presentava el seu nou llibre “Garraf” de la
collecció els camins de l’Alba. Un llibre on es
presenten unes vint excursions per poder fer amb
família. En tot moment va manifestar la seva estima
per la natura i fins i tot va compartir amb el públic
els racons “secrets” que tant estima del Garraf. De
la segona presentació us informem a la pàgina 9.
Mercè Mitjans

50 anys: 50 cims
Un repte en dues parts
El temps va ser la causa que no es pogués dur a terme
el repte de fer 50 cims de Catalunya. Però, s’ha
ampliat el període fins al 16 de juny per poder fer-los
tots. Per aquest motiu en aquest número us
informem dels cims que ja s’han assolit i deixem per al
proper butlletí els altres cims que falten.
A l’Entitat ara s’està treballant recollit les fotografies,
banderins
i material
dels cims
fets.
I
tornant a
p r ep ar a r
els que cal
fer. ( Més
informació
pàg. 6)
Mercè
Mitjans

50 anys: 50 cims

Secció de Natura

Pàgina 6

Pàgina 9

Entrevista a...
Verónica Peláez i
Sergio Fuentes
Pàg. 10
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Mini-Editorial

Per raons d’espai...
En aquest butlletí no hem inclòs una editorial com fem habitualment ja que per raons d’espai tenim moltes
notícies importants per comunicar i que mereixen sortir ja en aquest número. Aquest fet ja parla per si sol
de l’empenta que està tenint l’UME durant aquest any. Francament és una sort veure que hi ha més articles i
cròniques que l’espai previst i esperem seguir així durant molt de temps. Però... algú dirà. “I per què no augmenten el nombre de pàgines?” Doncs, potser seria una solució, però aleshores necessitaríem més informacions i més que un butlletí acabaria semblant un llibre!
De totes maneres ens podem donar per satisfets i us ben asseguro que tinc ja algun article guardat per a la
propera edició ( aquest sí pot esperar). Gràcies a tots per les vostres collaboracions i seguim treballant amb
aquesta illusió per l’UME.
Mercè Mitjans

Berenar solidari

ELS NOUS SOCIS,
BENVINGUTS:

2617

Txell Prats

2618

Enrique Cruz

2619

Montse Rovira

2620

Pere Llorach

2621

Jaume LLuch

2622

Marta Asensio

El passat 4 d’abril, dins d’un dels
actes que s’estan organitzant des
del grup d’entitats “22 solidari”,
en el qual participa la nostra entitat, es va fer el primer berenar
solidari, un acte on una trentena
d’assistents , malgrat el mal temps
i el fred , van debatre sobre un
dels temes que ens toca de més a
prop, LA CRISI.
En aquesta ocasió Càritas de
Gavà van ser els convidats per fer
cinc cèntims de la situació que
està afectant a moltes famílies del
nostre poble. També hi van participar altres entitats que fan tasques d’ajuda social,com l’esglèsia

evangelista i AV ca n’Espinós. Els
participants van opinar sobre la
situació i van aportar idees per
dur a terme en un futur.
L’experiència va ser molt positiva
i ben valorada pels
participants, amb
ganes de treballar
en altres projectes
en un futur pròxim, com ha estat
la recent OLLA
SOLIDÀRIA DEL
PASSAT 25 DE
MAIG.
Des d’aquest grup
d’entitats us ani-

mem a participar activament de
tots aquests actes.
AVUI PER TU ,DEMÀ PER MI.
LA SOLIDARITAT NO ES BUSCA ,ES TROBA. Miquel Comas

Pòdium en curses de muntanya
Primer pòdium. El 27 d’abril pel massís del Garraf es
va fer la segona edició de l’Ultra Trail de Barcelona
sota un temps força plujós i que va posar a prova la
resistència de tots els corredors. Dins la modalitat
de 21 quilòmetres, anomenada Speed, en nostre soci
juvenil Marc Solina va quedar segon de la prova i
primer de la seva categoria. En Marc va arribar a la
meta agafat de la mà del tercer participant, Aribau
Portillo amb un temps d’1 hora i 41 min, 6 minuts
després del primer classificat i que era de la
categoria de veterans. En Marc mostra amb la seva
joventut que té un gran recorregut d’èxits en el món
de les curses de muntanya.
Segon pòdium. El diumenge 19 de maig un altre soci
va pujar a l’esglaó més dalt del pòdium d’una cursa
que tenim ben a la vora de casa, a Begues. En David
Poveda va ser el primer classificat de la categoria de veterans en la primera edició de la Cursa de Muntanya
organitzada pel Centre Excursionista de Begues.
Redacció

Cap a les curses verticals

EL

GRUP

L’última modalitat en curses de muntanya que arrenca és la de Curses Verticals, entre finals de maig i
mitjan juliol, amb tres proves: la IV Vertical Quiri, el
passat 25 de maig; la X Ciuta el Sol, el 8 de juny; i la
IV Vertical Cabanera, el 13 de juliol. Són proves en
què la duresa no rau en la distància sinó en el desnivell, superior a 500 metres de pujada i es comptabi-.

litza el temps emprat fins dalt. UME participarà en
aquesta modalitat de curses amb 4 socis: Isabel Vigil,
Enrique Galán, Manel Orti i Robert Vicencio. Si hi
voleu participar ens ho podeu comunicar a Secretaria, al grup de corredors i marxadors al Facebook
(https://www.facebook.com/
groups/388423687846070/).
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Reunió de vegueria
El passat 17 d’abril es va fer la reunió de vegueria del Baix Llobregat al nostre
local.
Va ser una veritable sorpresa el nombre de representants que van venir
aquest cop; la sala del boulder es va omplir com poques vegades passa. El
Nèstor va dir unes paraules de benvinguda abans de la reunió i després
d’aquesta, aprofitàrem per convidar a tothom a un bon pastís i cava per celebrar que aquest any és l’aniversari de l’UME. Tots varen quedar molt contents
de les atencions rebudes i per la sorpresa final que, naturalment, no s’eseraven, i van prometre tornar a venir la pròxima vegada que ens toqui ser els
anfitrions.
Víctor Espinós

XIII Caminada nocturna 13 de juliol
El proper 13 de juliol farem la XIII Caminada Nocturna, Memorial
Emilio Trallero, primer president de l’entitat. És una caminada diferent, és nocturna i tot i que discorre per camins coneguts, la foscor
de la nit ens dóna una altra dimensió dels espais i dels camins. La
sortida es donarà a les 8 del vespre des de la plaça Balmes i l’hora
estimada d’arribada serà la una, quarts de dues a Gavà. El recorregut,
d’uns 15 km, ens portarà fins al castell d’Eramprunyà on farem un
sopar de motxilla. Les inscripcions s’obriran a partir del 26 de juny.
No hi falteu. Si voleu formar part de l’organització ho podeu comunicar al vocal de la Secció d’Excursionisme, a Secretaria o enviant un
correu electrònic a umegava@gmail.com.
Redacció

Campionat de Catalunya curses de muntanya per equips
Per primera vegada l’UME ha participat en el Campionat
de Catalunya de Curses per Equips disputada el 21 d’abril
a l’Alta Segarra. L’equip havia d’estar format per un mínim
de 3 i un màxim de 10 corredors amb la particularitat que
com a mínim hi havia d’haver una noia. Es va fer una crida
pel facebook d’UME i no es va trigar gaire a tenir els
participants. L’equip d’UME estava format per 6 socis:
Montse Rovira, Pepe Abós, Rubén Benítez, Jaime
Cano, Miguel A. Sánchez i Juan A. Jiménez. El
resultat final va ser 11è, però més enllà de la classificació
el que realment es valora és el fet d’agrupar-los per
participar amb nom de l’entitat. Cal distingir l’actuació de
Montse Rovira, que va arribar la segona en la categoria
de veterana i va pujar al segon graó del pòdium. La cursa
de l’Alta Segarra va ser exigent, amb una franja estreta
d’altituds entre els 400 i els 650, el continu puja i baixa al
llarg dels 24 quilòmetres de recorregut va fer que el
desnivell fos superior als 1.000 metres. La propera cita

important, el Campionat de Catalunya de Curses de
Muntanya INDIVIDUAL, el 15 de setembre serà Taga 2040
evo. No hi faltis.
Redacció

Atacama Crossing 2013
L'Antoni
Callén ha
estat
a
l'Atacama
Crossing
2013. És

una cursa de dos-cents cinquanta km.
per etapes, sis etapes, set dies, en
autosuficiència alimentària, en el desert d'Atacama, a Xile, considerat el
desert més sec del mon, i a cotes
entre els 3000 i els 2500 m. d’altura

Acabada la cursa, l'Antoni i la Belén
Negredo, han pujat dos volcans, el
Lascar, un volcà actiu de 5.600 m.
d'alçada, i una punta de 6.000 m. del
volcà Sairecabur.
Redacció
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Massa crítica
El passat 9 de maig vam batre el rècord d'assistència a la VOLTA PER GAVÀ en bicicleta que fem tots els segons dijous de cada mes, activitat coneguda també com a MASSA CRÍTICA.
24 amics/es pedalant per Gavà, per aconseguir una ciutat més amable amb
els ciclistes i, de passada, més neta de pollució.
La propera serà el 13-06-13, i farem coincidir una reivindicació que considerem del tot necessària i adient a la nostra passió: VOLEM DIR NO A
L’OBLIGATORIETAT DEL CASC A LES CIUTATS. Aquesta és una nova
mesura arbitrària que perjudica als joves i a tots els que ens agrada anar en
bici, ja que significaria que molta gent, per tal de no comprar-lo, deixés
d'anar en bici.
Que facin més carrils bici i protegeixin als ciclistes dels devoradors automòbils!!!
Vine el 13-06-13 i és més necessari que mai que portis amics, hem de ser molts per fer-nos escoltar.
Jordi Vilajoan

Sortides familiars
Des de fa ja un bon grapat de mesos estem fent
una sortida mensual. Aquest any hem pujat al Tagamanent, al Puigsallança, a la Tossa Grossa de Montferri i el darrer a Puig Cadiretes, entre 6 i 15 quilòmetres amb canalla de fins a 5 anys. No us podeu
arribar a imaginar el que caminen els nens quan van
en colla. A l’últim, a Puig Cadiretes, situat sobre
Tossa de Mar, vàrem anar una trentena de persones, la meitat nens amb el més menut, en Lluís, de
només 4 anys.
La sortida del mes de juny la farem coincidir
amb l’ofrena que UME farà a Montserrat commemorant els 50è aniversari el dia 15 de juny. Anirem
amb autocar fins a Collbató i pujarem caminant fins
al monestir.
Sortida de cap de setmana i final de curs. El primer cap de setmana de juliol, dies 6 i 7, farem una
sortida a Bagà, al càmping de Bastareny. Ah! Hi ha piscina. Serà un bon moment per compartir espais i
temps sense les presses de tornar casa. Porteu propostes d’excursions a fer de cara a la propera temporada, així podrem avançar el calendari..
Néstor Gómez

Recta final del 21 RG
El projecte dels 21 Recorreguts de Gavà s’acosta a la seva fi. El passat 14 d’abil, una trentena de caminants vàrem fer la darrera excursió collectiva, la Morella, la més dura i més llarga, poc més de 20 km. És un punt a part però no final,
s’han acabat les excursions collectives però encara teniu temps per poder-les
realitzar. A la tardor farem una celebració per lliurar els premis a tots els que
hagin fet els 21 recorreguts. Una menció especial es mereix el nostre soci
Manuel Garcia, en ser l’única persona que ha acabat tots els recorreguts
amb les excursions collectives. Un cop finalitzada la darrera excursió
collectiva, l’organització va obsequiar el Manuel amb una motxilla en reconeixement a la seva fidelitat.
Redacció
EL
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Taula rodona: Passat i present de l’Entitat
Dins dels actes del 50è aniversari va tenir lloc el passat divendres dia 5 de maig una
taula rodona, que amb el títol “Passat i present de la nostra entitat” va iniciar el cicle
de tres taules rodones que es desenvoluparan al llarg d’aquest any 2013.
Hi van participar diferents ponents: tres socis de la primera època, és a dir, alguns
socis fundadors, i tres socis membres de la junta actual, encapçalats per en Nèstor
Gómez, el president actual. Va actuar com a moderador en Josep Mª Comas.
L’assistència va ser força nombrosa i la participació a la xerrada de molts dels assistents va donar una caire molt interessant al debat. Es tractava de comparar el que
representa el sentit del “grup” a les diferents èpoques, i com al llarg d’aquests 50
anys ha anat evolucionant. Potser el tret més significatiu va venir donat per la certesa que després de 50 anys aquest esperit d’implicació a l’entitat i que el treball de
forma voluntària per l’entitat no s’ha perdut. En l’actualitat ho veiem en l’orgnització de les diferents activitats on la presència de voluntaris és molt nombrosa.
Aquest fet va ser un dels punts clau que van sorgir en el debat, i es va valorar que
justament és el que ha fet possible arribar a aquest cinquantè aniversari de la nostra
entitat.
Altres aspectes que van sortir en el debat van ser com aconseguir transmetre aquest sentiment de “grup” a tots els socis:
joves, grans escaladors, espeleòlegs, amants de la bicicleta i els que caminen. Tant a aquells socis que estan implicats en el
funcionament de l’entitat, com a aquells socis que vénen a participar en activitats, o aquells que simplement vénen al “grup”.
Es va estar parlant que com aconseguir el sentiment de pertinença a l’UME, que es transmeti aquest fet d’identitat, i d’impicació i al mateix temps d’orgull. Moltes van ser les propostes per anar implicant les diferents seccions i activitats dins del
teixit de l’entitat, propostes que s’aniran desenvolupant i que sens dubte ens ajudaran a interrelacionar entre tots nosaltres.
Esperem que la propera taula rodona amb el títol “Present i futur” també tingui l’èxit d’aquesta. Esperem que aquests debats
oberts ajudin a anar millorant dia a dia, i cada cop més la nostra entitat.
Auca

Caminada a Montserrat
Com cada any, fem la Caminada a Montserrat el primer dissabte
de maig. En aquest cas fou especial perquè era l’any del 50è aniversari. Per celebrar-ho vàrem fer uns pastissos que foren un
èxit, primer perquè ningú s’ho esperava, i després perquè estaven boníssims. En lloc d’espelmes vàrem petar dos globus amb el
número 50.
El temps ens va acompanyar durant el dia perquè va ser perfecte
per caminar tantes hores. Quaranta-vuit marxadors, que varen
sortir de Gavà, Castelldefels, Begues i Gelida, han realitzat
aquesta caminada; d’aquests, menys dos lesionats, tots hi varen
arribar.
Tothom va fer pinya i quasi al mateix ritme es va anar avançant i
fent gresca pel camí. És maco veure com gent que no es coneix
o que solament ve a aquesta caminada de seguida s’entén.
Com sempre i al ritme que marca el Josep, vam arribar puntuals
a Montserrat, els primers a les vuit del vespre i la resta en menys
de mitja hora. A l’arribada, com sempre, cava ben fresquet.
Agraïm als participants la seva assistència perquè ens permet agafar més ganes d’organitzar-ho per l’any que ve; a més a més,
hem de donar les gràcies a l’organització pel seu suport amb els cotxes: el Víctor, el Jesús, la Mª Àngels, el Santi, i la família
del “presi”.
Víctor Espinós

II Caminada Serra de les Ferreres
El 5 de maig vàrem fer la II Caminada Serra de les Ferreres. Unes 130
persones van sortir a les 9 del matí de can Tries en direcció a ca n’Amat i
es va seguir la pista de pujada fins a la carretera de Begues. La baixada a ca
n’Espinós es va fer pel torrent de les Comes, que portava aigua després de
tants dies de pluja. A ca n’Espinós es va esmorzar i descansar abans d’iniciar
el darrer tram del recorregut. Vàrem sortir del barri per can Torrents i
d’allà a remuntar la serra de les Ferreres fins dalt. Després una pista atrotinada ens va dur fins a can Tries on ens esperava un refresc i una mica de
música. L’activitat ha estat organitzada per UME, l’AV Can Tries, AV Ca
n’Espinós i Esplai de Ca n’Espinós amb el suport de l’Ajuntament de Gavà.
Redacció
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50 anys: 50 cims (1a part)
El passat 19 de maig es va portar a terme la iniciativa de fer 50 cims de tot Catalunya, amb motiu del 50è aniversari de l’UME. La climatologia, però va impedir que es
poguessin fer tots els cims. És a dir, els del Pirineu s’han hagut de posposar fins al 16
de juny, ja que el temps no ho permetia.
Per altra banda, també alguns cims es van substituir per altres, donat que alguns socis
ja havien guardat aquest dia per poder fer el cim i sabien que no tenien una altra
possibilitat per a fer-ho.
Tot i així, es van poder fer 36 cims que són els que detallem a continuació:
- L'Albarda Castellana - Massís de Montserrat (Collbató) - Baix Llobregat - 1.177 m
- Tossal de la Baltassana - Muntanyes de Prades - Baix Camp/Conca de Barberà - 1.203 m
- El Sui - Massís del Montseny - Vallès Oriental - 1.318 m
- Montclar - Massís d'Ardenya - Baix Empordà - 401 m
- Mola del Guerxet - Muntanyes de Prades - Conca de Barberà - 1.122 m
- Turó del Tàbor - Sant Climent/Torrelles - Baix Llobregat - 356 m
- Mola dels Quatre Termes - Muntanyes de Prades - Conca de Barberà - 1.117 m
- La Mola - Bonastre - Baix Penedès - 317 m
- Mont Caro - cim en BTT - Ports de Tortosa Beseit - Baix Ebre - 1.447 m
- Puig Gargallosa - Serra del Cadí - Berguedà
- Roca Tiraval - Serra del Cadí - Berguedà
- Roc del Joc de la Pilota - Serra del Cadí - Berguedà
- Montau - Massís del Garraf (Begues/Olesa Bonesvalls) - Baix Llobregat - 658 m
- Serrat del Migdia - Serra de Picancel (La Quar) - Berguedà - 1.108
- Creu de Santos - Serra de Cardó (Benifallet) - Baix Ebre / Ribera d'Ebre - 948 m
- Cap de Boumort - Serra de Boumort (Conca de Dalt) - Pallars Jussà - 2.077 m
- Matagalls - Massís del Montseny - Vallès Oriental - 1.698 m
- Tagamanent - Massís del Montseny (Tagamanent) - Vallès Oriental - 1.056 m
- Sant Jeroni - Massís de Montserrat - Anoia / Baix Llobregat / Bages - 1.236 m
- Puig Pelat - Munanyes de Prades - Baix Camp - 1.076 m
- Calamot - Gavà - Baix Llobregat - 86 m
- La Morella - Massís del Garraf (Begues) - Baix Llobregat - 594 m
- Puigsacalm - Serralada Transversal (Vall d'en Bas) - Garrotxa - 1.515 m
- Puig de les Agulles - Massís del Garraf (Begues) - Baix Llobregat - 552 m
- Miranda de Santa Magdalena - Massís de Montserrat - Baix Llobregat - 1.132 m
- La Tossa de Tivissa - Serra de Tivissa - Ribera d'Ebre - 718 m
- La Mola de Sant Llorenç del Munt - Massís de Sant Llorenç del Munt - Vallès Occidental - 1.102 m
- Montcau - Massís Sant Llorenç del Munt - Vallès Occidental / Bages - 1.057 m
- Castell d'Eramprunyà - Gavà - Baix Llobregat - 438 m
- Roca Tallada - Serra del Cadí (Bagà/Gisclareny) - Berguedà - 1.667 m
- Avenc de l'Esquerrà -"cim" d'espeleologia - Massís del Garraf (Olesa de Bonesvalls) - Alt Penedès - 236 m
- Montanejos - cim escalant - Castelló
- Sant Ramon - Sant Boi - Baix Llobregat - 289 m
- Rasos de Dalt - Rasos de Peguera - Berguedà 2.077 m
- Sant Marc de Broca - Serra del Cadí - Berguedà
-1.611 m
- Roc de Quatre - Alt Urgell/ Pallars-1.893 m.
Esperem que en el proper número puguem informar dels cims que falten.
FELICITATS A TOTS ELS PARTICIPANTS!!

Mercè Mitjans
EL

GRUP
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Aniversari 50 anys: 50 cims de l’UME. Tagamanent
En aquest número vull dedicar aquest espai del Butlletí a descriure
l’ascensió amb la meva parella al cim del Tagamanent amb motiu de
l’aniversari especial que està celebrant la nostra entitat.
La fita de l’UME era coronar 50 cims del nostre país el mateix dia tot
i que finalment les condicions meteorològiques no ho van permetre
en els més alts del Pirineu.
La ruta comença a Aiguafreda tot just passat el pont sobre la riera, al camí anomenat Molí de l’Avencó. Es tracta d’una ascensió molt ben senyalitzada que
segueix el GR-5 endisant-se de ple al parc natural del Montseny.
Sempre seguint els senyals i les fites del GR-5 (vermell-blanc) comencem a caminar per un corriol força enfilat cap amunt. De fet anirem ascendint tota l’estona amb moments de més pendent. El camí transcorre per una zona de molta
vegetació, amb pins i alzines. Aquest sender de gran recorregut fa drecera travessant en diverses ocasions una pista més ampla. En una petita clariana a la
nostra esquerra podem gaudir de les vistes cap a la vila veïna de Centelles i les
muntanyes del seu entorn.
Un cop veiem una torre d’alta tensió, en un collet seguim a la dreta per anar a
desembocar a la pista i en pocs metres a la nostra dreta ens impactarà l’estat de Puig-Agut, les ruïnes d’un mas on
una estelada dibuixada a la porta ens dóna la benvinguda. Des d’aquí es pot gaudir de bones vistes cap als Cingles
de Bertí i muntanyes properes i veure la nostra fita dalt d’un turó.
Seguim pista amunt i al cap de pocs metres a l’esquerra continuem més amagats ascendint per corriol i sense deixar mai els senyals del GR-5. Les pedres i els còdols ens acompanyaran i faran les delícies de la nostra passejada
amb trams en fort pendent però sense cap mena de dificultat tècnica. Passem el turó dels Reis deixant una pista
que continua a la dreta i continuem pujant. El camí no té pèrdua i ara voltem pel vessant nord el turó del Tagamanent que veiem a la nostra dreta, situats a la part inferior en una pista més ampla i pedregosa que ens conduirà en
pocs metres, convertida ja en caminet, fins al collet de Sant Martí, a una altitud de 950 m.
Aquí trobem una cruïlla de camins, a la nostra esquerra aniríem cap el pla de la Calma i nosaltres, prenent el camí
amb esglaons de la dreta al costat d’un gran rètol pujarem al cim del Tagamanent en poc més de 10 minuts, gaudint d’extraordinàries vistes fins a albirar la ciutat de Barcelona amb la Serra de Collserola i fins i tot Montjuic, el
Garraf, la Mola i el Montcau, Montserrat, i ja a dalt de tot de Centelles i la comarca d’Osona amb el Pirineu com a
teló de fons si el dia és clar.
Desafortunadament l’església del cim actualment és tancada per reformes i no s’hi pot accedir. Dalt del cim es pot
gaudir a la gespa de les vistes i de les restes encara presents del que va ser la fortalesa castell del Tagamanent, en
l’actualitat en estudi sobre la seva antiga ubicació dins la mateixa església de Sta. Maria al cim.
Per tornar de nou a l’Avencó d’Aiguafreda desfem el camí de pujada anterior.
FITXA PRÀCTICA
Punt de sortida / arribada: C/ Molí d’Avencó (Aiguafreda), entrada Restaurant Les Alzines de l’Avencó; buscar senyals GR-5 just passat el pont sobre la riera.
Com arribar-hi?: En cotxe: Ctra.C-17 Barcelona-Vic, sortida Aiguafreda i desviament al Restaurant Les Alzines de l’Avencó i Càmping // En tren: Línia R3 l’Hospitalet de Llobregat
–Vic; estació Sant Martí de Centelles, un tren entre 35 i 80 minuts segons
franja horària // En bus: Empresa Sagalés Bcn-Granollers-Vic, cada hora
en feiners // dissabtes i festius reducció notable de servei
Senyalització: sender GR-5 Aiguafreda – collet de Sant Martí; ascens Tagamanent
Distància / desnivell: 11 km (anar i tornar) // 600m + 600mTemps aproximat: ascens: 1 h 20’ // Descens: 1 h 15’
Alt. mínima: 420 m (punt de sortida) / Alt. màxima: 1.056 m (cim del
Tagamanent)
Dificultat: pendent perfectament superable per caminadors muntanyencs
habituals; terreny relliscós si ha plogut o amb humitat.
Atractius de l’excursió: Puig-Agut, vistes panoràmiques des del cim, església i ruïnes de l’antic castell del Tagamanent; satisfacció d’assolir un dels
cims del massís del Montseny
Jordi Llorens
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Raquetes neu 2013
L'activitat de raquetes de neu d'aquesta temporada 2013 s’caracteritzat per la gran diversitat de
modalitats en què ha quedat reflectida. Jornada de
difusió i promoció com la de la platja, organització
d'una prova de Circuit de Raquetes de Neu de la
FEEC, etapa d'un dels itineraris dels Carros de
Foc, rutes de contingut històric com les del port
de Vielha, i quatre "100 cims" a Hivernal. No hi ha
dubte que tota aquesta varietat dóna força al nostre aniversari, però a la vegada ens porta a crear
nous reptes per a la propera temporada.
El primer gran repte de la temporada per als integrants del grup de Raquetes de Neu d’UME era la
preparació de l’itinerari del circuit que vam preparar per al mes de març. Per a això vam programar
l'ascensió al Puigpedrós (2.914m) i "100 cims". En
aquesta sortida vam realitzar una fantàstica circular on vam sentar les bases per a la creació del
nostre itinerari i vam ascendir al cim del Puigpedrós.
Després va arribar la presentació a la platja del Circuit i Copa Catalana de Raquetes Neu 2013, la Sortida a El Corronco (2.543m), un altre "100 cims" i la nostra prova a Guils Fontanera del VIII Circuit Català de Raquetes de Neu
de la FEEC. Resums publicats en anteriors butlletins.
Els Carros de Foc són un itinerari circular pel parc nacional d'Aigüestortes; enguany iniciem una de les etapes amb
raquetes. De Sant Maurici a Saboredo i vall de la Ruda. Una increïble experiència on, esperant el comiat de la tarda i
caiguda de la nit, realitzem les pràctiques de recerca amb Arva i retenció amb piolet als voltants del refugi d'Amitges.
Una travessa hivernal on la superfície de la neu s'enfonsava uns centímetres per rebre el pes que suportava la raqueta,
per la qual cosa teníem unes condicions favorables de progressió, acompanyades de bon temps.
Amb el pic de Salòria (2.789m), "100 cims" i el Tuc deth Port de Vielha (2.605m), un altre "100 cims" completem les
sortides de Raquetes de Neu de la temporada. El primer d'ells situat a prop d'Os de Civis ens va semblar molt atractiu per la dificultat tècnica, ja que s’havia de prescindir de la Raqueta de Neu i passar-se als grampons. Quan arriba el
desnivell i tenim la necessitat de
flanquejar amb cert pendent, la raqueta esdevé una eina inestable i
insegura. Piolet, pas segur i estable
ens garanteix l'èxit per aconseguir el
nostre objectiu. Una circular amb un
directíssim descens. El Tuc deth Port
de Vielha era un dels camins històrics per entrar a la Vall d'Aran,
només amb l'experiència d'afrontar
el seu itinerari podem ser testimonis
de la duresa i compromís a l'hora
d'afrontar aquesta ruta a l'hivern i
arribar a comprendre l’aïllament a
què es veia sotmesa aquesta vall fa
100 anys. Ruta Boca Sud a Boca
Nord contemplant un dels racons
més impressionants que ens recorden les muntanyes dolomítiques
italianes.
Una temporada on la neu ens ha acompanyat d'una forma contínua, garantint condicions ideals per gaudir d'unes rutes
i itineraris increïbles. A més, una gran sort amb la climatologia en totes les nostres sortides, sol i temperatures agradables.
Moltes gràcies als 25 participants que heu recorregut més de 90 km i pujat 6.060 m.
Fins a la propera temporada.
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Secció Natura: sortida de primavera
A la primavera els nostres boscos s’omplen de nova
vida, de colors i olors, com en una explosió de la natura
que desperta després de l’hivern. Són tresors dels quals
any rere any la natura ens dóna el plaer de gaudir, i els
tenim aquí a casa nostra. Per aquesta raó vam preparar
la sortida, que sota el títol: “Flors de Primavera” ens ha
permès endinsar-nos dins d’aquest món de natura que
tenim pels voltants de Gavà. El dia escollit va ser el 18
de maig dissabte i el recorregut va ser d’unes 4 hores.
El dia va aixecar-se plujós (la nit anterior havia plogut),
però com és habitual las inclemències meteorològiques
no ens espanten. A les 9 del matí uns 22 participants es
van trobar a l’inici del recorregut, al Parc del Millenni,
on es va agafar el camí de la Bona Filla. A l’inici del
camí vàrem poder contemplar moltes espècies d’arbusrbustos; més endavant, a la muntanya desapareguda,
vam començar a trobar flors i també vam trobar plantes
remeieres. Va ser molt interessant conèixer-ne el nom,
així com poder-les reconèixer, i per això comptàvem
amb la presència dels nostres amics Àngel i Pau del
Grup Ecologista Quercus.
En aquest tram vàrem poder contemplar alzines que fa
uns anys vàrem repoblar, i ara ja tenen una alçada considerable, sobre 1,5 metres. Va ser molt gratificant veure com
els esforços i el treball que durant molts anys hem portat a terme dóna els seus fruits.
Més endavant, a sota Can Mas, la parada obligatòria per fer un mos, i tot seguit cap a la font del Fangar, on vam poder
observar les destacades herbes remeieres. Des d’allí ens vam desplaçar fins a la font del Mas Vilar, tot tornant a Gavà
per can Trias.
Molts satisfets de la sortida, així com del grau de coneixements adquirits. Moltes vegades no som capaços de reconèixer tot el que tenim al nostre costat, saber identificar-ho segur que ens ajudarà a valorar-ho molt més.
Auca

Fita i petjada
El dia 22 de maig a la Biblioteca Josep Soler i Vidal, dins del club de lectura "Fita i Petjada" vam rebre la visita de l'escriptora Núria García Quera.
Ens va presentar el seu darrer llibre, Nou Viatge al Pirineu de la collecció Sensus, que ha rebut el premi La llança de
Sant Jordi 2012 a la millor portada. Té un pràctic format que el fa molt útil com a guia per enriquir el nostre propi
viatge.
El llibre és un relat d'un recorregut a peu pel Pallars, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. La Núria va rememorar mitjançant una presentació audiovisual de poc més d'una hora, el viatge al Pirineu que van fer en 1956 el Josep M. Espinàs i
Camilo José Cela, llibres que la majoria dels asistents ja havíem llegit com a preparació de la nova obra que ens presentava.
Ens va comparar la situació sociopolítica de fa 50 anys amb la que ella es va trobar el 2007. I va explicar com, mitjançant el seu viatge de poc més de dues setmanes, va
descobrir com un alcalde de la Pobla de Segur, el
senyor Boixareu, va tenir l'empenta i la força per
donar a conèixer la seva comarca, amb diverses iniciatives, una d'elles batejar el seu municipi com "La
Porta d'Entrada als Pirineus"; d'ell possiblement van
sorgir la idea de fer els llibres antecessors del que
ens presenta la Núria, a més d'altres dades interesssants sobre l’Espinàs i en Cela.
Nou viatge al Pirineu, amb una narrativa àgil, amb un
to de vegades poètic i d'altres amb un punt d'especial
sentit de l'humor, ens desvetlla a ritme de caminades
uns Pirineus d'antics viatgers del segles passats fins a
viatgers dels nostres dies.
Un cop acabada la presentació vam tenir l'oportunitat d'adquirir exemplars que l'autora signava.
Paulina Parra
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Entrevista a... Verónica Peláez i Sergio Fuentes
“Uns cracks
en les Caminades de Resistència”
La Verònica i el Sergio és una parella que no es veu gaire per l’UME, però en canvi són
d’aquells socis que no paren de participar en allò que tant els hi agrada: les Caminades de
Resistència, que sempre fan caminant ( no corrent com d’altres). Deixen que tothom
surti amb les presses de ser els primers i al final són ells els campions com ha passat els
anys 2012, 2010 i 2009. Per cert i a l’any 2008 van contribuir a la consecució de la copa
per entitats de l’UME.
Podríem definir-los com a socis que porten el nom d’UME per tot arreu i que sempre
estan disposats a collaborar si fa falta.
Però a banda que els hi agrada molt la muntanya, també tenen altres aficions com viatjar,
la música en directe, sobretot el rock espanyol i les festes populars i les revetlles.
Ella treballa com a administradora de sistemes informàtics i ell és electricista i treballa pel
seu compte.
La Verónica és la sòcia núm 1.957 i el Sergio el soci núm 1.958.

Com vau arribar a l’UME?
Llegamos a la UME al revés de lo acostumbrado. Nuestra primera marcha fue la Matagalls-Montserrat del 2006, y no
sabíamos que existían las marchas de resistencia. Allí nos enteramos y cuando se pasaron las agujetas, nos animamos a
probar otra, y después otra, y poco a poco nos fuimos enganchando. Entonces nos enteramos de la posibilidad de federarnos y también del tema de los puntos y de la copa. A la que empiezas a echar números, te das cuenta de que conviene federarse, principalmente por un tema de costes, y luego estaban los puntos, que sin ser una prioridad, ya que estás
participando, pues es un aliciente más.
Pero para federarse es necesario pertenecer a un club de montaña. Entonces, como no conocíamos ninguno, buscamos
entre los que organizaban marchas y entre los que más nos gustaron, elegimos el más cercano a casa, para poder también participar de otras actividades.
Com us prepareu per a les Caminades de resistència’?
Realmente no las preparamos oficialmente. Yo hago clase de gimnasia dos veces por semana pero Sergio no hace nada
más allá de las marchas. En temporada, como cada semana tienes una, preparas la siguiente. Y fuera de temporada, como nos gusta tanto movernos, siempre estamos caminando por un sitio u otro. Este año descubrimos las raquetas de
nieve y creo que el invierno próximo probaremos un poco más.
Com us sentiu sent campions durant tants anys?
Veteranos (risas). No es el tema de ser campeones, pero ya hay mucha confianza y amistad con otros habituales de esta
competición. También mucha tranquilidad, nosotros siempre hemos caminado, no corrido, pero los primeros años ibas
muy pendiente del reloj y de los tiempos, concentrado en no llegar tarde. Ahora ya conocemos nuestros ritmos y vamos sin mirar la hora, disfrutando de la montaña, de la gente. Hemos recogido fósiles, minerales, castañas, y alguna seta
(en temporada, claro). No muchas, porque no puedes distraerte demasiado, pero siempre descubres algo nuevo.

Aquest any heu estat organitzadors de la Canicros i I cursa d’Eramprunyà. Com veieu aquest nou repte?
Exactamente es eso, un nuevo reto. Hemos aprendido mucho porque hay muchas diferencias entre una carrera y una
marcha, sobre todo en lo que respecta a los avituallamientos, ya que necesitas menos comida y más bebida, y muchísimos vasos. Pero nos ha permitido conocer lo que hay detrás de la organización, el esfuerzo y el entusiasmo que requiere. Nos ha gustado mucho, con la ventaja de que al no ser una marcha no estamos deseando ser participantes.
De cara als joves ( secció juvenil) que encara no s’han decidit que volen fer al’UME, que els hi diríeu per
animar-los a fer caminades de resistència?
Es una actividad que se puede hacer en todo momento. Te permite conocer lugares que de otro modo sería difícil que
visitases, descubres que hay montañas fascinantes que no están en los Pirineos. Haces amigos mientras haces deporte y
aprendes que siempre puedes llegar un poco más lejos. Y es perfectamente compatible con cualquier otra actividad ya
que no suelen haber lesiones de importancia.
Y al no ser competitivas, puedes hacerlas con cualquier excusa, tanto como reto personal intentando superarte o simplemente para pasar un día en la montaña con un objetivo, conseguir llegar dentro de los tiempos marcados.
Aunque este año tenemos la excusa de que el día del Campionat de Catalunya es en la Marxa del Garraf, así que animaría
a todos a participar. Al ser la última, es una marcha que tiene muy buen ambiente, y por otro lado, la UME podría tener
opción a ganarla. Para ello es suficiente con estar federado y acabarla dentro de las doce horas.
Mercè Mitjans
EL
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La Flama
Aquest any la Flama del Canigó tornarà à Gavà
i com l’any passat la Unió Muntanyenca Eramprunyà, juntament amb Òmnium Cultural i
L’Agrupament Escolta Roc del Migdia, s’estan
encarregant dels aspectes organitzatius. A més
hi ha tot un altre grup d’entitats
collaboradores que ajudaran que l’acte del dia
23 de juny surti al menys tan bé com el de l’any
passat.
L’any passat va ser el primer que es va dur la
Flama a Gavà. Membres d’UME i dels Escoltes
la van recollir al mateix cim del Canigó on a les
12 de la nit del dia 22 de juny s’encén una foguera amb els feixos de llenya que els dies anteriors han anat arribant de molts racons de
Catalunya, i amb la flama recollida l’any anterior que ha estat custodiada durant tot l’any al
Castellet de Perpinyà.
Aquest any l’accés al Canigó en aquesta data s’ha restringit molt i encara no se sap quins seran el pobles que podran
accedir fins al refugi de Cortalets, que és el pas previ per poder pujar al Canigó.
D’una manera o altra, ja sigui al mateix Canigó o bé en algun dels pobles del seu entorn, recollirem la Flama i la portarem fins al nostre poble.
Està previst que arribi a Gavà el dia 23 de juny, de mans de corredors del Club d’Atletisme i de l’UME al voltant de dos
quarts de nou del vespre, a la confluència de la Rambla i la carretera a Santa Creu de Calafell. Des d’aquest punt anirà
Rambla amunt fins la plaça de Josep Tarradellas, on serà rebuda oficialment i es faran diversos parlaments. Tot seguit
anirà pel carrer del Màrtirs i el carrer Sant Pere fins la plaça de Jaume Balmes, acompanyada per tothom que es vulgui
anar afegint al seguici. Allà la Flama serà rebuda festivament per entitats de la població.
Cap a les deu de la nit, quan ja sigui fosc, amb la flama s’encendrà la Foguera de Sant Joan i començarà la revetlla popular
amb música fins a la matinada.
Tothom que hi vulgui assistir es pot portar el sopar de casa. Per a les begudes, inclòs el cava, hi haurà servei de bar.
Miquel Zurriaga

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

Cap de setmana 1 i 2

Entitat

SORTIDA SOCIAL

Divendres 7

Entitat

DESCRIPCIÓ

JUNY 2013

Sortida de socis al càmping d'Ulldemolins (Priorat). Inscripcions a secretaria fins dimecres 29 de maig

CLUB DE LECTURA Òscar Cadiach presenta el repte "Himalayan Challenge" i el llibre
FITA I PETJADA
"El camí dels estels". A les 19 h a l'American Lake. Invitacions a secretaria.

Dissabte 8

Excursionisme

SORTIDA

Ruta circular Sadernes-Sta Bárbara-Sta.Maria d'Escales (Garrotxa).
Dificultat mitjana i petita grimpada. Inscripcions fins el dimecres 5 de juny.

Dissabte 8

BTT

SORTIDA

Sortida al castell del Milany, des de Sant Quirze de Besora
(Ripollès). Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Dissabte 8

Actes 50 aniver- MARXA INFANTIL DE Marxa Infantil de Regularitat per les muntanyes del Garraf. Activitat
REGULARITAT
sari
matinal oberta. Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Dissabte 8

Infantil/Juvenil

Dissabte 9

SEAM

Diumenge 9

Entitat

Dilluns 10

Infantil/Juvenil

Dijous 13

BTT

Divendres 14

Actes 50 aniversari

ACTIVITAT DE TAR- Jocs d'aigua amb la secció infantil i espeleologia amb la secció juveDA
nil. L'activitat d'aigua la farem a Can Sellarès però quedarem a les 17 h a UME
ASCENSIÓ

Ruta Circular: Bastiments-Pic de l´Infenr-Gra de Fajol (Ripollès).

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

Reunió informativa del Casal de Muntanya infantil i juvenil. Adreçada
a pares i mares, a les 20 h a la seu social d'UME.

MASSA CRÍTICA DE Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . Ens trobarem a les 20 h
GAVÀ
davant el local social d'UME. Porteu xiulets i botzines.
PRESENTACIÓ AU- Presentació del DVD del 50 aniversari de l'entitat. A les 19.30 h a la
DIOVISUAL
sala d'actes de l'American Lake.
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DATES

Dissabte 15

SECCIÓ
Actes 50 aniversari

Cap de setmana
15 i 16

ACTIVITAT

JUNY 2013

DESCRIPCIÓ

OFRENA A MONTSE- Ofrena a la Moreneta. Pujarem caminant des de Collbató fins al monestir de
RRAT
Montserrat. Informació i inscripcions a secretaria fins dimecres 12 de juny.

SEAM

ASCENSIÓ

Ascenció a un 3000 (per determinar). Per a més informació consulteu al vocal
de la secció.

Diumenge 16

BTT

SORTIDA DE TREBALL

Travessa Gavà-Sitges. Sortida exclusiva per l'equip que participarà a la propera
activitat de la Flama del Canigó en BTT.

Diumenge 16

Natura/Cultura

BARRAQUES PEDRA Treballs de reconstrucció de la barraca de pedra seca de les Agulles.
SECA
Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Dissabte 22

SEAM

FORMACIÓ SOCIS

Diumenge 23

Entitat

FLAMA DEL CANIGÓ

Dmecres 26

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA

Divendres 28

Actes 50 aniversari

CAMPAMENT ALS
ALPS

Dissabte 29

Excursionisme

SORTIDA

Dissabte 29

Entitat

FESTA MAJOR

Dissabte 29

BTT

Cicle d'iniciació a l'escalada - nivell I. Sortida pràctica a Montserrat
Arribada de la Flama del Canigó a Gavà i celebració de la revetlla de
Sant Joan. La Flama encendrà la foguera de Sant Joan a la pl. Batista i Roca.
Llegim i comentem el llibre "El darrer pas", de Manel Figuera i Abadal.
A les 19 h a la sala d'actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal.
Reunió preparatòria del campament d'estiu als Alps . Els interessats en
aquesta activitat ens trobarem a les 20 h a la seu social.
Sortida a L'Estartit. 14 km de baixa dificultat. Inscripcions a secretaria
Jornada de Portes Obertes al Rocòdrom. Vols fer un tast d'escalada? Apropa't al rocòdrom tant si ets gran com petit. Ens hi trobaràs matí i tarda.

BICICLETADA NOC- Bicicletada nocturna Gavà-Sitges (per muntanya). A les 23 h sopar i sortida
TURNA
en bici fins Sitges, bany de matinada i cap a Vilanova a menjar xurros amb xocolata.

Open d'escalada al Rocòdrom. Competició oberta a tothom durant tot el matí,
no cal ser-ne especialista. Participa-hi!
Cercavila Xerinolis. A la tarda passejarem la Cuca Mallola pels carrers de Gavà,
amb la resta de bestiari i altres entitats.

Diumenge 30

Entitat

FESTA MAJOR

Diumenge 30

Entitat

FESTA MAJOR

SECCIÓ

ACTIVITAT

De l'1 al 26 de
Juliol

Infantil/Juvenil

CASAL D'ESTIU

Casal de Muntanya infantil i juvenil. Per infants de 6 a 14 anys i per a joves de
15 a 18 anys. Inscripcions obertes a secretaria.

Cap de setmana
6i7

Excursionisme

SENDERISME

Final d'etapa del GR83 - pujada al Canigó . Activitat ja tancada a data d'avui.
Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Cap de setmana
6i7

Entitat

CAP DE SETMANA
FAMILIAR

Sortida de cap de setmana familiar. Passarem un cap de setmana en un
càmping del Prepirineu i farem excursions familiars. Inscripcions fins el 28 de juny.

Diumenge 7

BTT

SORTIDA

Dijous 11

BTT

DATES

DESCRIPCIÓ

JULIOL 2013

Travessa Vic-Girona II. Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . Ens trobarem a les 20 h davant
el local social d'UME. Porteu xiulets i botzines.
XII CAMINADA NOC- Caminada Nocturna al Castell d'Eramprunyà. Places limitades. Inscripcions a
TURNA
secretaria fins dimecres 10 de juliol.
MASSA CRÍTICA DE
GAVÀ

Dissabte 13

Entitat

Diumenge 14

SEAM

ESCALADA

Progressió per crestes. (Lloc a determinar). Informació: vocal de la secció.

Dijous 18

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

Reunió informativa dels Campaments d'Estiu a Sant Joan de l'Avellanet
(Bagà). Adreçada a pares i mares, a les 20,30 h a la seu social d'UME.

Dissabte 20

Excursionisme

SORTIDA

Dimecres 31

Entitat

SECRETARIA

Ascenció al Gra de Fajol (Ripollès). 12 km per alta-mitja muntanya i dificultat
mitjana. Inscripcions a secretaria fins el dimecres 17 de juny.
Darrer dia de secretaria abans de vacances. Tornarem a obrir el dimecres 4
de setembre, en horari habitual, de 19 a 21 h, tots els dimecres i divendres.

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

