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El passat 7 de juny al casal de cultura American Lake, amb una assistència raonable, UME va tenir la gran sort de comptar amb la presència com a convidat
del reconegut alpinista tarragoní Òscar Cadiach, recentment tornat de seu
darrer repte, l'ascensió al Kanchenjunga, de 8.586 m. El principal motiu de la
seva presència era la de presentar el llibre El camí dels estels com un acte
commemoratiu del 50è aniversari de la nostra entitat i dins del marc del club
de lectura "Fita i petjada", on l'autor del llibre, el també alpinista i escriptor Edu Sallent ens relata la
dilatada trajectòria de l'Òscar, plena d'experiències vitals i esportives a la muntanya. L’acte va comptar amb el Sito Castelló, amic personal de l'alpinista, que va fer una xerrada sobre les seves vivències.
(segueix a la pàg. 4).

OFRENA A LA VERGE DE MONTSERRAT

Bicicleta de muntanya

Competició UME
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ÒSCAR CADIACH A GAVÀ: El camí dels estels

Barrancs

Càmping

È P O C A , N Ú M E R O

Dins del marc d’activitats que l’UME organitza enguany amb motiu del 50è
aniversari de la seva fundació, la secció de Senders va proposar que la tradicional marxa de Gavà/Castelldefels a Montserrat, que es realitza pel mes de maig,
pogués tenir un final diferent. La idea era poder fer un sopar, pernoctar a
Montserrat i l’endemà fer una ofrena a la Moreneta. En el motiu de l’ofrena
penso que no hi havia cap tipus d’exaltació religiosa (més aviat crec que era
per donar-li les gràcies per la “tabarra” que cada any li donem en anar a visitar
-la a l’hora del sopar, ja que sempre arribem cap a les 20,30 del vespre). Bé, no va poder ser. El preu
de l’estada era massa elevat. Així que vam decidir fer l’ofrena en una altra data. La data escollida va
ser el 15 de juny, un assolellat dissabte amb bona temperatura per caminar i perquè les anècdotes es
veiessin més clares. (segueix a la pàg. 6).
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Editorial

Un any més ja estem en ple estiu, tot i que semblava que no arribaria mai i que no podríem
gaudir d’alguns dies d’esbarjo acompanyats del bon temps. Però ja hi som i ara toca gaudir
cadascú dintre de les seves possibilitats, deixar enrere els maldecaps i entrar en contacte
amb la natura, que és el lloc on la família UME es troba més a gust.

ELS NOUS SOCIS,
BENVINGUTS:

2623

Oscar Barral

2624

Marta Sanz

2625

Víctor Bernabeu

2626

Jorge Martínez

2627

Simon Lluis Bofill

2628

Marce Freire

2629

Josep Martínez

2630

Valéria Lopes

2631

Jaume González

2632

Luis Orea

2633

Manuel Lalla

2634

Ricardo Villalba

Els uns anireu lluny, els altres a prop i altres no podreu sortir ni a la cantonada; la crisi us
pot estar afectant directament, però ni que sigui anar a la platja de Gavà aneu-hi, el contacte
amb el medi natural és una forma de trobar aquells moments que ens fan feliços i ens ajuden
a agafar forces per seguir endavant. Dins l’entitat som molts els que treballem per fer que
tots vosaltres trobeu el vostre lloc i la vostra afició en alguna de les seccions que en formen
part, però sense vosaltres, socis, i el vostre suport seria difícil seguir. Portem 6-7 mesos de
molta feina preparant i organitzant tots els actes del 50è aniversari i la veritat és que un mes
d’agost de descans ens anirà molt bé a tots i ens servirà per tornar amb ganes per encarar el
tram final d’aquest any tan especial. Des d’aquestes línies us desitgem que PASSEU UN BON
ESTIU i ens retrobem al setembre.
FINS AVIAT I FORÇA!
Miquel Comas

11 DE SETEMBRE

100 CIMS

Com cada any, la Unió Muntanyenca
Eramprunyà està preparant la celebració
de la Diada Nacional de Catalunya.
El dia 11 de setembre, com ja és habitual, pujarem al cim del Calamot, on instal·larem una
gran senyera a gran alçada perquè es faci ben visible.
Aquest és un acte on és fàcil trobar-hi famílies senceres, membres de la nostra entitat, però com que és
una celebració cada cop més coneguda, no és estrany
que s'hi apleguin altres veïns de Gavà que es volen
afegir a aquesta festa. Enguany, com sempre, ens trobarem a les 9 h del matí de l'11 de setembre davant de
la Piscina Nova per pujar tots junts al Calamot. Us
animem a venir a fer pinya entorn de la nostra Senyera. A la tarda un grup de membres d’UME es desplaçarà en autocar al Penedès, entre Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos per formar part de la Cadena Humana per la Independència
Miquel Zurriaga

El passat 19 de maig tres socis d’UME
van rebre el reconeixement per part
de la FEEC per haver assolit ja els 100
cims. Han estat Juan Pérez, Miquel
Zurriaga i Mercè Mitjans. Entre els
regals se’ls va fer entrega d’un mapa
personalitzat amb els cims realitzats. A
hores d’ara, sabem que continuen fent
cims. Està clar que aquesta iniciativa
enganxa. FELICITATS a tots tres!!

Redacció

APLEC DE SANT MIQUEL 2013

EL

GRUP

Enguany l’Aplec se celebrarà el 29 de setembre. El mateix
dia de sant Miquel. Com cada any, està previst sortir caminant
o bé amb bicicleta, a les 8:00 del matí, des de la plaça Batista i
Roca. Es farà la tradicional xocolatada, la missa, la repicada de
la campana Miquela, els jocs medievals, l’aperitiu… Com que
és l’any Espriu es té previst fer un acte especial en commemoració de l’escriptor d’Arenys. Per altra banda, la visita guiada
al castell comptarà amb l’especial Secrets i llegendes. Com s’està fent des de fa bastants anys, en acabar tots els actes es
farà un dinar de motxilla. Donat que s’està celebrant el 50è aniversari de l’entitat, esperem
poder gaudir amb força gent de totes les activitats.
Redacció
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50 CIMS: 2a PART
Finalment hem aconseguit fer 50 cims amb motiu del 50è aniversari de l’UME. Com recordareu, la
climatología no va permetre poder fer els cims més alts. Un cop ha estat possible, els participants
d’aquesta iniciativa han anat fent els cims situats al Pirineu, arribant a fer alguns 3.000. Fins i tot
hem superat la fita dels 50, ja que se n’han pujat més!!! Moltes gràcies a tots per ajudar a aconseguir aquest repte.
- Turó de l'Home - Massís del Montseny - Vallès Oriental - 1.712 m
- Comanegra - Pirineus - Garrotxa - 1.558 m
- Roc dels Quatre Batlles - Serra del Cadí - Berguedà - 1.371 m
- Miranda dels Ecos - Massís de Montserrat - 1.223 m
- Tosa d'Alp - Serra de Moixeró - Cerdanya / Berguedà - 2.536 m
- Puig de la Mola - Massís del Garraf - Alt Penedès / Baix Llobregat / Garraf - 534 m
- Pic de Sotllo - Pirineus - Pallars Sobirà / Arieja - 3.072 m
- Montcalm - Pirineus - Arieja - 3.078 m
- Pic Verdaguer - Pirineus - Pallars Sobirà / Arieja - 3.129 m
- Pica d'Estats - Pirineus - Pallars Sobirà / Arieja - 3.143 m
- Punta Gabarró - Pirineus - Pallars Sobirà / Arieja - 3.115 m
- Rodó de Canalbona - Pirineus - Pallars Sobirà / Arieja - 3.004 m
- Bastiments - Pirineus - Ripollès / Conflent - 2.881 m
- Pic de la Maladeta - Pirineus - Osca - 3.308 m
- Pic Abadias - Pirineus - Osca - 3.279 m
- Cavall Bernat - cim escalant - Massís de Montserrat - Bages - 1.110 m
- Pic de la Dona - Pirineus - Ripollès / Conflent - 2.702 m
- Tuc de Mulleres - Pirineus - Vall d'Aran / Osca - 3.010 m
- Pic d'Estela - Rasos de Peguera - Berguedà - 1.869 m

Mercè Mitjans

PER UN BON ESTIU A LA MUNTANYA, PREVENCIÓ I SEGURETAT
Des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya es recomana tenir la preparació, tant
física com tècnica, adequada a l'activitat de muntanya que es vulgui realitzar; informar-se de les
condicions de la muntanya i dur l'equipament necessari per tal de desenvolupar l'activitat amb la
màxima seguretat possible. Recordeu, però, que el més important és tenir una bona formació, per
tal d'adquirir el màxim de coneixements possibles en tots els aspectes relacionats amb la muntanya. Les més de quatre-centes entitats excursionistes repartides al llarg del territori català us informaran de la seva oferta formativa. Més informació a l’apartat de seguretat del web de la FEEC:
www.feec.cat.

GRAVAT 50È
ANIVERSARI
Ja sabeu que amb motiu del 50è
aniversari el pintor i escultor Antonio Hervàs Amezcua va fer
una obra representativa de la notra
entitat. Ara, fent un pas més, ha
sorgit la iniciativa de fer un gravatrecord dels 50 anys de l’UME, amb
un dibuix inspirat en l’escultura que
ha fet pel grup. El preu de venda
seria de 50 €. Però necessitem
saber quants socis hi estarien interessats per poder fer la comanda.
Cal dir-ho abans del 15 d’octubre a
Secretaria.
Redacció

EQUIPACIÓ BTT
ESCUT UME
PER A TU
A partir del mes de
setembre es podrà
comprar a l’UME
l’escut brodat de
l’entitat al preu de 3 €. És de
mida única, i l’objectiu és que
cada soci pugui cosir-lo o
enganxar-lo on prefereixi, ja
sigui la motxilla, una jaqueta,
una dessuadora, una gorra,
uns pantalons… D’aquesta
manera es podrà lluir el nostre escut allà on anem.

La secció de BTT d’UME,
encapçalada per en Jordi, en
Cèsar i l’Ònia ja fa més d’un
any que va sobre rodes i ara
donen un pas més, l’equipquipació d’UME per a BTT.
Són dues peces, un maillot
de màniga llarga de cara a
l’hivern i un culot. Al finals
de setembre farem la comanda, si hi esteu interessats podeu preguntar preus i
demanar la vostra talla.

Redacció

Redacció
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ÒSCAR CADIACH A GAVÀ
El camí dels estels
Un cop acabada aquesta primera part, ens va fer un petit tast del seu projecte "Himalayan
Challenge", 14 vuitmils, dels qual només li falten el Gasherbrum i el Broad Peak per assolir els
sostres del món. Seguit de l'audiovisual Hat Trick Català del 2012 on es veu com va assolir
els cims sense oxigen de l'Annapurna, el Dhaulagiri i el K2, cadascun dels documentals guiat i
comentat en primera persona a la sala per l'alpinista. Per acabar l'acte es va obrir un torn de
preguntes centrades sobretot en la darrera ascensió al Kanchenjunga, seguit de venda de llibres,
samarretes, signatures i per descomptat! la foto de rigor com a record del seu pas i que cap
dels assistents ens vam voler perdre al costat del popular vuitmilista, que va ser en tot moment
amable i proper.
Paulina Parra

LA FLAMA DEL CANIGÓ A GAVÀ
Secció BTT UME Gavà
Malgrat la fumada d'una flama sempre ardent, tots
vam sentir calfreds en un moment o altre d'aquest 23
de juny. Aquests provenien d'emocions intenses, d'impressions diverses però totes elles legítimes. Cadascú
sabrà trobar les seves raons. Aquest escrit només vol
mantenir viva la memòria d'aquesta fita entre tots
aconseguida; de recordar tot el que hi havia d'implícit
en el gest simbòlic d'una flama vinguda de lluny que,
acollida amb l'escalfor fogosa de tots, es va tornar
incandescent: des de l'organització impecable fins als
que van pujar al cim del Canigó, als “beteters”, als corredors i a la gent que ens esperava a les entrades dels pobles
Des del seient d'una bici, aquest cop la motivació per no posar el peu al terra no era exclusivament, com sovint ho és, pel simple fet de pedalar sinó, i sobretot, per la meta i l'objectiu final de la
pedalada. La simbologia amagada d'aquest esdeveniment va ser el combustible clau que va fer que
tot prengués un altre matís. La participació, l'espurna necessària per seguir endavant. Així, la lluna
plena que espiava l'arribada de la nit de Sant Joan exalçava l'olor festiva d'estiu. Els pobles per on
vam passejar la flama exhibien garlandes i bombetes de colors, molts balcons vestien senyeres, ens
esperaven coques de Sant Joan i el rumor de converses fresques al carrer. La nostra flama va encendre la de Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi, Viladecans, Gavà i Sant Climent i a poc a poc s'anaven dibuixant somriures en els rostres cansats. Lluny quedaven ja les pujades, les poques hores de
son, la suor, les adversitats i la cursa a contrarellotge, perquè tots érem conscients d'estar participant en la història de l'entitat, dels pobles. Per això tots i cadascun dels que hi vam ser, motivant o
motivats, podem fer nostres aquests versos de Salvador Espriu: "Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo". I que l'espera segueixi encesa fins, com a mínim, l'any vinent.
Ònia Camprubí

EL
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SORTIDA MULTIACTIVITAT UME AL PRIORAT
(Cap de setmana 1 i 2 de Juny)
El passat 1 i 2 de Juny vàrem celebrar el cap de setmana de
la multiactivitat, que enguany es va fer al Priorat, concretament al càmping Montsant Park a Ulldemolins. El dissabte,
a quarts de vuit del matí, una trentena de socis vàrem matinar de valent i sortíem del Lidl cap al nostre destí tarragoní.
Al voltant de les 9 ens vàrem aturar a Montblanc per esmorzar a la plaça Major, i, de pas, per fer una volteta pel
recinte emmurallat de la capital de la Conca de Barberà, les
diferents portes d’accés al recinte, l’església de Santa Maria i
els carrerons del centre. Vàrem sortir del recinte emmurallat per la porta de Sant Jordi, on és explicada la llegenda; ahh!! I en Victor va aprofitar per fer
una visita a l’empresa de galetes Rifacli i carregar-se de dolços per a les postres.
Després de fer alguns revolts més, vàrem arribar al càmping, i vam començar a instal·lar les
tendes. I entre cops de martell, piquetes i cordes, teníem el campament muntat. Sense perdre
més temps, vàrem marxar a dinar a Ulldemolins, en un racó ombrívol a l’ermita de Sant Antoni. Després d’agafar forces vam fer una excursió pel parc de la Serra del Montsant fins a l’ermita de Sant Bertomeu, passant pel congost de Fraguerau. Gràcies a les pluges d’aquesta primavera, el paisatge era deliciós, amb aigua a dojo i ponts penjants on la canalla (i no tant canalla)
gaudia. Tot plegat amb una temperatura molt agradable. Un cop al càmping, ens vàrem preparar
per al sopar, vam portar truites de tota mena i pa amb embotit i amb la panxa ben plena vam
fer-la petar fins a la mitjanit.
El diumenge, mentre ens anàvem despertant, van
arribar en Josep Maria i la Montse, que ens van
sorprendre amb un esmorzar amb ous amb cansalada boníssims. Després d’esmorzar, cada secció va
fer una activitat diferent: BTT, senders o espeleologia. Nosaltres vàrem anar prop del pantà de Margalef, a la cova de la Taverna. Els més porucs no hi
vam voler entrar ja que hi havia força aigua a la
cova i no ens volíem mullar els peus. Però els més
petits van al·lucinar amb la nova experiència. Abans
de marxar cap al càmping, no ens vam oblidar d’agafar llenya per a la barbacoa que vàrem preparar
per dinar. Totes les seccions ens vàrem retrobar i
vam explicar les experiències viscudes aquell matí mentre menjàvem l’aperitiu, la botifarra amb
seques amb all i oli, vinet, cafè i copeta. Amb molta mandra, vam recollir les tendes, però amb
l’alegria d’haver gaudit d’un cap de setmana de germanor i bones experiències.
David Martínez i Òscar Barral

PRESENTACIÓ DVD: 50 anys de grup
Tarda d’estrena. La sala d’actes de l’American Lake s’omple de públic; no podíem imaginar que hi acudís tanta gent, era ple de gom a gom. Els llums s’apn i després d’una introducció molt curteta de la Montse Arqué i meva, en David Achell ens fa cinc cèntims de la seva tasca per dur a terme el documental;
en aquest punt m’agradaria remarcar les sensacions experimentades, per ell
mateix i per molts de nosaltres també, en recordar companys que per circumstàncies de la vida no han pogut gaudir d’aquesta celebració, fent esment
especial del pare d’en David; per a tots ells el meu record i reconeixement, ja que també han contribuït
perquè arribem on som. (segueix a la pàg. 6).
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PRESENTACIÓ DVD: 50 anys de grup
El documental va néixer com a idea en la comissió creada per a la celebració dels actes del 50è
aniversari de la fundació de la nostra entitat i crec que en aquell moment no podíem imaginar què en
sortiria d’aquella pensada. En David ha sabut no solament captar el que li vàrem transmetre, sinó que
l’ha dotat de vida pròpia, fent que hi participessin un munt de gent que durant aquests 50 anys
d’existència tenen o han tingut contacte amb la Unió Muntanyenca Eramprunyà. Però això no ha estat
el més impactant per a mi, sinó les impressions recollides de cada un dels entrevistats i la quantitat de
coses en comú que tenim malgrat les diferències d’edat i pensament. El documental ens mostra la
realitat d’una entitat que durant mig segle s’ha dedicat a estimar la muntanya, a divulgar i potenciar la
nostra cultura i alhora a transmetre uns valors com a persones compromeses en un projecte
col·lectiu. El títol donat, 50 anys de grup, no pot ser més encertat ja que per a molts de nosaltres el
manteniment del grup ha estat l’objectiu mes preuat, un grup format per gent que estima la muntanya,
el medi natural i la cultura de país, fent de tot això un col·lectiu que ha anat evolucionant durant tots
aquest anys i adaptant-se als canvis de la societat a què pertanyem. No vull estendre’m amb més
cometaris sobre el documental perquè els que ja l’heu vist en traureu les vostres conclusions, i als
que encara no l’heu vist us animo que el compreu, a un preu excepcional, a la Secretaria de l’entitat.
L’acte de l’estrena va concloure amb un excel·lent aperitiu a l’exterior de la sala on vàrem poder
compartir una bona estona de records i il·lusions entre companys i amics on només faltava la catifa
vermella, com en els festivals de cinema.
Enric Querol

OFRENA A LA VERGE DE MONTSERRAT
L’hora de trobada a Gavà es va establir a les 6,45 h per
poder sortir cap a Montserrat a les 7,00 h. Ens hi vam ajuntar més de 30 marxadors i després de recollir cadascú de
nosaltres un trosset de cinta, que ens va donar la Montse
Arqué i que ningú sabia per a què serviria, vam esperar l’arribada del bus. Que per cert, ens va fer esperar més de
mitja hora perquè s’havia quedat sense bateria (o aquest
país canvia molt perquè les coses funcionin o haurem de
desistir que en Víctor s’encarregui dels autocars). Finalment, passades les 8 del matí érem a Collbató. Perquè el
bus ens deixés el més a prop possible del camí de pujada,
vam fer una petita tournée pels seus carrers més amples. Tots ja a terra, ens vam obsequiar amb un
bon bocinet de pa i xocolata per agafar forces i... cap amunt. La pujada va ser molt tranquil·la, fent
paradetes, mirant el paisatge, amb el somriure a la cara i ganes de passar-ho bé. Cap a un quart d’nze, i estant a punt d’arribar al Monestir, ens vam assabentar d’un dels motius de les “cintetes” de la
Montse: havíem de fer l’arribada agafadets de la cinta (vaja, com si fóssim de l’escolania de l’UME) en
fila índia. I tant, que vam donar la nota, tothom ens mirava i... preguntava. Mentre esperàvem per
entrar a la basílica, ens vam fer una sessió de fotos amb la pancarta formada pels banderins utilitzats
a les pujades dels cims de l’activitat “50 anys 50 cims”. A les 11,00 h vam entrar a celebrar, dins de
l’eucaristia, els actes propis de la nostra ofrena, que va consistir en un test amb un exemplar de
margalló (tipus de palmera típica del nostre Garraf) ornamentat amb les cintetes de la Montse
(l’altra finalitat de les cintetes). La cloenda de la nostra sortida a “l’ofrena” no podia passar sense
pena ni glòria. També va ser especial. Un dinar de carmanyola al restaurant Escales del Funicular (en
comptes de ser un “5 forquilles” era un “25 esglaons”). El servei va ser immillorable, érem nosaltres
mateixos, i de traca final dos grans pastissos de celebració. I, com que encara hi havia temps per
agafar el bus, vam fer un “campi qui pugui”. Uns a tocar la Moreneta, altres a comprar coques, altres
a fer una becaina... així fins a les quatre de la tarda, hora acordada per agafar el bus de tornada. Amb
aquest acte posàvem punt final a aquesta activitat. Finalment, tant sols em queda agrair a tots els
que heu fet possible que aquesta sortida fos una realitat. No vull esmentar ningú, perquè
segur que me’n deixaria molts. Sols vull dir que tan important és el que guia la sortida, com els que
organitzen les tasques internes. Gràcies a tots en nom de l’UME.
Josep Gustà
EL

GRUP
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EscaladaGR-83
Cavall Bernat
Amb la pujada al Canigó hem acabat el GR 83. Hem travessat
les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, la Seva, la
Garrotxa, el Ripollès, el Vallespir i el Conflent. Hem seguit un
dels camins que seguiran els exiliats de la Guerra Civil fugint
dels franquistes cap a França pel coll de Malrem. Són camins
que han estat utilitzats durant anys pels traginers,
transhumants i minaires, però que nosaltres utilitzem per
gaudir dels paisatges que van canviant segons anem apropantnos a la fi del camí. Per fer el Canigó vàrem anar a dormir al
refugi de Cortalets. Uns, quina sort, pujaren a peu des d’un
dels aparcaments que hi ha un cop arribàvem a la pista forestal, interminable, que arriba quasi al
refugi. Tornem al refugi; per sort ens tocà dormir a l'edifici que serveix de refugi a l’hivern. Dic
sort, perquè som com canalla i no sabem dormir sense fer soroll, llevar-nos no sé quantes
vegades per anar a veure la nit, no desconnectar el mòbil i tot allò que fem les persones grans,
roncar…
Al sopar hi va haver molta gresca i, fins i tot, es va sortejar un tros de formatge que sobrava, ai, la
gana! No cal dir que va ser una mica teledirigit el sorteig, però bé, fent de mà innocent el José
Víctor, li va tocar al Miquel. L’endemà, al matí, tornava a sobrar un tros de pastís, i aquest cop, jo
vaig considerar que per evitar noves discussions, sortejos… el millor era menjar-me’l jo i ja està;
era boníssim, com diria la meva néta.
La pujada, feta a primera hora, va ser ràpida i amb la fresca dels primers rajos de sol, el dia
esdevingué esplèndid. Un cop a dalt, abraçades per haver acabat un nou GR, fotos, i cap avall,
abans que la munió de gent que estava pujant no se’ns emportés cap a dalt un altre cop. Quatre
varen baixar de pressa, saltant com cabres perquè tenien un concert a Barna i no volien fer tard;
tanta era la pressa que no varen poder deixar pagades les cerveses al refugi, he, he.
Pel camí de baixada vàrem trobar un grupet que anava pujant amb cotxes teledirigits i, encara que
aquell dia no ho feien, tenien previst mirar de pujar amb els cotxes al Canigó un altre dia; ens
varen dir que tardarien unes sis o set hores. Un cop al refugi vàrem fer una última mirada
a l’emblemàtic Canigó, glossat per mossèn Cinto Verdaguer, i cap a casa. Bé, un GR
s’ha acabat i a pensar quin en farem a partir de setembre. Bon estiu a tothom.
Victor Espinós

XIII MARXA NOCTURNA 2013
Com cada segon dissabte de juliol, hem tornat a fer una nova
Caminada Nocturna, i ja en portem 13 edicions. Una cosa és
caminar de nit i una altra és endinsar-se pel Garraf de nit; per molt
que coneguis els camins perfectament de dia, a la nit adquireixen
una nova dimensió, són del tot desconeguts. Et sorprèn la foscor,
et sorprèn el camí, la natura i els animals que possiblement
t’observen mentre camines, i et sorpèn sobretot la gran lluminària
que desprèn el delta del Llobregat. Una mica més d'un centenar de
caminants, des de nens fins a grans, desfilàrem desafiant la foscor per arribar dalt del castell
d'Eramprunyà. Un bon sopar amb sorpresa inclosa que ens va donar energies per fer el descens
fins a Gavà cap a les dues de la matinada.
Redacció
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VERTICAL QUIRI
El dissabte 25 de maig d’enguany se celebrà la VI edició de la
Vertical Quiri, puntuable per al Circuit Català de Curses
Verticals de la FEEC. El Circuit Català de Curses Verticals de la FEEC consta de 3 curses (la Vertical Quiri, la Cuita
al Sol i la Vertical Cabanera) i l’objectiu és que l’UME hi sigui
representada. La particularitat de les curses verticals és que
superen importants desnivells en molt pocs quilòmetres i
només compta la pujada, la baixada no forma part de la cursa. La Vertical Quiri puja al Sant Quiri des de Noves de Segre, a prop de la Seu d’Urgell. És un desnivell de 850 m en
4,9 Km, i tot i que el pendent mitjà és del 17% n’hi ha del
29% segons les indicacions que es troben al llarg del recorregut. Hi ha uns quants trams on es pot córrer, sobretot a dos corriols força llargs i divertits que davallen
pel mig del bosc. Està molt ben organitzada, a l’últim avituallament hi ha molt de menjar i beure i els espectadors no tenen preu, de tants que n’hi ha i com animen i les esquelles que fan sonar.
La crònica. La Isabel, el Manel, el Robert i jo participem per primera vegada a
la Vertical Quiri. Arribem a Noves de Segre a les 13 h. Tenim 4 hores per visitar el poble i dinar abans que comencin a repartir els dorsals. Passejant pels
carrers deserts del poble intentem esbrinar, entre foto i foto (el poble és molt
bonic i el Manel no pot estar-se de fer-ne), el recorregut de la cursa. Finalment
trobem una senyora amb una nena en un cotxet que ens indica on comença la
pujada. “L’any passat la vaig fer amb ella a la panxa”, ens diu tot assenyalant la
nena. Enfilem cap allà on ens ha indicat i... “Deu n’hi do, com puja això, i com
és d’estret”. Després d’una curta però forta pujada d’asfalt surt un corriol molt
estret i ple de pedretes que fan relliscar el peu si intentes impulsar-te amb
massa força. A part de bonic, el poble és molt petit, i com que no dinem gaire
perquè no ens pesi la panxa durant la cursa ja no sabem què fer quan encara
queda gairebé una hora perquè reparteixin els dorsals. El poble segueix desert
i l’espera se’ns fa molt llarga. Ni es veuen els de l’organització. A poc a poc van arribant els organitzadors i més corredors. Finalment comencen el repartiment amb gairebé mitja hora de retard. Amb els
dorsals a la mà anem al cotxe, que també serà el nostre vestidor. “Què portes? Agafes això? I allò?”, ens
preguntem els uns als altres davant la incertesa de la duresa de la prova, del temps al cim... Anem al punt
de sortida de la cursa. Cada vegada hi ha més corredors. Els classifiquem, per passar el temps. Només hi
ha “màquines”. Gairebé les cinc, hora de sortida de les noies. “Isa, te toca”. La sortida és un “tancat”
amb cintes. No hi ha gaires noies. Hi ha tres dones que semblen força grans; d’esperit segur que ho són.
“Olé vuestros...”. Tret de sortida. Totes corren. Fan la volta al poble i comencen la pujada. Algunes van
molt fortes. L’Isa és al mig. “Ànims!”. Ens toca als homes. Ens fiquem al calaix. Ens desitgem sort. “Nos
vemos arriba”. Tret de sortida i a córrer. Aglomeració de corredors... “Aquí tinc un forat per avançar”...
“Vénen? Sí, els veig”... “Ara per on avanço”... “Només veig al Manel”... “Ara arriba la pujada; pujo corrents?”... “No els veig, segur que el Manel ha trobat un tap i després m’agafa”... Els pensaments van anar
passant pel meu cap a mesura que pujava, avançava, m’avançaven, panteixava, sofria. Perque vaig sofrir,
com suposo que ho hem fet tots els que hem provat de superar-nos. Però també hi ha aquesta sensació
que t’infonen les persones que t’animen al llarg del recorregut, que t’ajuda a no
defallir, fins i tot a forçar, i al final l’alegria d’arribar al cim. És ben estrany que
coses tan petites i senzilles tinguin el poder que tenen. A poc a poc ens retrobem al cim. Hi fa fred i molt de vent, així que tot just arriba l’últim ens fem una
foto de grup i tirem avall, cap al lloc on es farà l’entrega dels trofeus i on hi ha
un avituallament molt ben assortit. Ens atipem de menjar procurant que ens toqui el sol, que fa molt fred, i després del lliurament dels trofeus tirem avall, cap
al poble. Costa moure’s amb la panxa tan plena. Finalment agafem el ritme i fem
la baixada (que coincideix amb el camí de pujada) corrents, molt divertida i amb
alguna que altra caiguda sense conseqüències. Abans de tornar fem una cervesa
(una Coca-cola per al conductor) al bar que han muntat els de l’organització.
Estan fent un sorteig de regals. Al Manel i al Robert els toca una cosa que avui
encara no sé què és. Només queda el més dur, la tornada. La propera, la Cuita al
Sol.
L’equip de la Vertical
EL
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PORTES OBERTES I OPEN D’ESCALADA
Festa Major de Sant Pere 2013
El passat 29 i 30 de juny, es va celebrar un any més, la Festa Major de Sant Pere a Gavà. I un
any més, l’UME va col·laborar amb l'Ajuntament celebrant el dissabte de Portes Obertes i el
diumenge amb l'Open d'Escalada.
Per a nosaltres aquest any és molt important perquè, a més,
celebrem el nostre 50 Aniversari. La Jornada de Portes Obertes és una activitat en la qual, el que es pretén, és divulgar l'escalada, desenvolupant tallers d'iniciació a l'escalada esportiva.
El Rocòdrom, instal·lació que tenim a la Nova Piscina, és el
lloc adequat per a això per les seves condicions i per la seva
ubicació, ens dóna les possibilitats que necessitem. Aquestes
Jornades d'iniciació a l'Escalada, segueix sent una activitat molt
concorreguda pel gran nombre de participants. Aquest any,
108 persones de les quals més del 80% no eren socis de UME. Tot això en un horari de 10:00 a
13:30 i de 17:30 a 20:30. El més gratificant per a nosaltres és veure d'interès dels nens, el com
valoren les instruccions dels monitors i el fet de pensar que algun d'ells seran els nostres futurs
escaladors. Quant a l'Open d'Escalada, aquest any, ha estat una mica més fluix per participació,
que anys anteriors. Han competit 13 adults i 4 infantils. No per això, menys interessant i emocionant, ja que la Final va estar molt renyida. A més, hem estrenat vies després de la remodelació
de les preses del Rocòdrom, en el qual s'ha modificat tota la paret i hem creat vies millor aprofitades i més competitives. Amb la nova disposició del Rocòdrom ens han quedat un total de 18
vies davant les 9 que teníem abans.
Els primers classificats van ser:
Infantil: Mateu Pérez; Adult femení: Jessica Bautista.; Adult
masculí: Manel Ortí
Aquesta competició és a nivell intern de l'Entitat i, si tinguéssim
un Rocòdrom amb les característiques adequades, es podria
plantejar com un esdeveniment esportiu d'una altra magnitud.
Malgrat tot, estem molt satisfets per la resposta de la gent i per
la bona projecció que té aquestes activitats. No voldria acomiadar-me sense abans agrair a totes aquelles persones que, amb la seva dedicació i estreta
col·laboració any rere any, fan que aquesta activitat sigui possible. I també voldria anotar que,
aquest any sí, s'han iniciat noves negociacions amb l'Ajuntament amb l'objectiu d'aconseguir una
instal·lació de Rocòdrom com la que UME es mereix, a l'altura de les necessitats tant de la nostra Entitat com de Gavà.
Miguel Ángel Sánchez.
Responsable del Rocòdrom.

ACTES 50è ANIVERSARI
Cap de setmana social a Àger
Reserva’t el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre, no t’ho pensis dues vegades. Vine i coneixeràs la resta de companys de l’entitat que fan activitats amb altres seccions. Anirem de
càmping, tal com vam fer a la primavera i farem un munt d’activitats: xerrades, caminades, escalades, ferrades, buscar bolets... No t’ho pots perdre!
Redacció
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ENTREVISTA A ... SANTI BUILS
“A mi el que m’agrada més és fer camins i corriols”
El Santi està a la secció de senders i és membre de la
Junta d'UME representant la seva secció. També és un
gran lector i està al club de lectura de l'Entitat. Cada
mes no falla a la cita per poder comentar el llibre llegit. Treballa en la reparació d’equips electrònics que
porten els carretons. A part de la muntanya, les seves
aficions són la lectura i la bicicleta. I realment es trasllada molt amb aquest vehicle, fet que fa que estigui en
forma i que no contamini. Sembla que hagi estat a tot
arreu. Cada cop que al club de lectura comentem un
lloc de Catalunya, doncs, el Santi se’l coneix perquè hi
ha estat. Però no només de Catalunya. Quan al mes de gener comentàvem el llibre “Islàndia, l’illa secreta”, ell també hi havia estat. Així, doncs quan el Santi diu que coneix tal o tal lloc no podem evitar un
somriure de simpatia envers a ell. Una persona discreta, poc xerraire, que sembla voler pasar de manera
desapercebuda, però molt eficient a l’hora de dur a terme qualsevol tasca encomanada.
És el soci nº 1777
Com i quan vas arribar a l’UME?
La veritat és que no recordo amb exactitud molt bé quan vaig entrar a l’UME, però diria que va ser entre
l’any 2001 i el 2002. De fet quan vaig venir a viure a Gavà, tenia la idea d’apuntar-me en algun grup de
muntanya perquè és la gran afició que tinc i em va semblar una bona manera de conèixer la gent de Gavà.
A partir de l’any 2009 em vaig començar a involucrar més , bàsicament a la secció de senders, que és on
he estat més implicat.
Sempre se’t veu a la secció de senders, quants GRs has fet des que estàs al grup?
Et sorprendràs si et responc que no n’he fet gaires, però és que a mi el que m’agrada molt és fer camins i
corriols i quan fas GRs, segons quins tens molts trams de pista. Cosa que em resulta molt feixuc. Ara tot
i així, col·laboro molt en la secció de senders.
Quines activitats realitzes dins d'UME?
Bàsicament cada any col·laboro en la “Marxa del Garraf” per marcar part del recorregut i fent d’escombra. També en la “Caminada a Montserrat” com a recolzament als marxadors. I també, per últim
col·laboro en la “Marxa nocturna. Memorial a Emili Trallero” que es fa un dissabte de Juliol. En aquesta
marxa col·laboro en la preparació i durant tot el recorregut. De manera esporàdica també participo en
altres en altres activitats. A més a més des que va començar el club de lectura “Fita i Petjada” he participat de les diferents sessions, que sempre he trobat molt interessants.
Pel que sé, te'n vas a viure a Barcelona. Com projectes la teva continuïtat a la secció de
senders?
Doncs, si marxo a Barcelona no podré seguir amb la coordinació de senders, però seguiré col·laborant
en la preparació de sortides, amb la “Marxa del Garraf”, la “Caminada a Montserrat” i amb el que pugui.
Donat que no podré continuar anant a les reunions de Junta que es fan mensualment, a partir de setembre seré substituït per un altre col·laborador de senders, que ja coneixeu, el Genís.
Santi des de la Redacció et desitgem molta sort a Barcelona i esperem seguir veient-te assíduament pel
grup. Des del club de lectura, on suposo no podràs continuar, trobarem a faltar els teus comentaris, sobretot quan ens parlaves dels llocs que coneixes ( que semblen ser tots ) I que al final sempre fèiem broma i et dèiem, “però on no has estat Santi”?
Mercè Mitjans
EL

GRUP

III

ÈPOCA,NÚMERO XXIX

P À G I N A 11

FORMACIÓ SETEMBRE
Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens el cursos que es realitzaran en els propers mesos.
Recordeu que els socis de UME teniu un petit ajut econòmic per la realització de cursos de muntanya.
Sapigueu que tots els socis poden rebre subvenció de l’entitat mireu les bases a l’entitat. Si esteu interessats en altres cursos, feu-nos-ho saber i us assessorarem.
Curs de GUIES DEL CASTELL
Els dilluns 30 de setembre, 7, 14, 21 i 28 d’octubre a les 19:30 h. Diumenge matí 27 d’octubre sessió
pràctica. Impartit a l’Entitat per Josep Campmany.
Proves d’accés a MONITORS I INSTRUCTORS
Convocades les proves d’accés per al cap de setmana del 14 i 15 de setembre per a les modalitats de
MONITORS d’Excursionisme i per a INSTRUCTORS d’Excursionisme, Escalada i Descens de Barrancs. Totes les dades i requisits els trobareu al nostre web i al Facebook. El termini de presentació de tota la documentació serà el dia 1 de setembre.
Curs d’AUTORESCAT AVANÇAT en ESCALADA
Setembre / octubre (Vegueria del Baix Llobregat)-

Curs de FERRADES

Setembre (Vegueria del Baix Llobregat).

Redacció

CICLE D’INICIACIÓ II CANICRÒS I 19a EDICIÓ DE
A L’ESCALADA EN MITJA MARATÓ LA MARXA
ROCÒDROM
ERAMPRUNYÀ DEL GARRAF
Ets soci d’UME i vols iniciar-te en el
món de l’escalada? Els nostres companys de la Secció d’Escalada i Alta
Muntanya t’ofereixen voluntàriament
els seus coneixements i experiència
perquè en puguis aprendre. Informate’n per correu electrònic a umegava@gmail.com i aprofita l’oportunitat. El dilluns 16 de setembre
comença el proper cicle d’iniciació i
cal que t’hi apuntis el més aviat possible.

Un altre equip d’UME diferent al de la Marxa també ha
començat a treballar en el
disseny de la II Canicròs i
Mitja Marató Eramprunyà que
tindrà lloc el darrer cap de
setmana de gener de 2014.
Encara queda molt però si es
vol fer ben fet cal treballar
sense la pressió del temps. En
propers butlletins us en donarem més informació.

Reserva’t el diumenge 10 de
novembre: arriba la Marxa
del Garraf i ja en portem 19
edicions, enguany amb moltes sorpreses. Des de fa uns
mesos hi ha un equip d’UME
treballant per fer que un any
més torni a ser un èxit. Trobareu tota la informació a
partir del dia 15 de setembre
i les inscripcions començaran
a partir de l’1 d’octubre.

Redacció

Redacció

Redacció

PÒDIUM AL CAMPIONAT DE CURSES VERTICALS
La primera vegada que UME participa en les curses verticals ha estat tot un èxit. Després de tres proves, Vertical Quiri, Cuita el Sol i Vertical Cabanera, el resultat final ha impulsat a ISABEL VIGIL fins al
3r esglaó del pòdium de la categoria de dones veteranes, a només 9 punts de la segona classificada.
Gran participació també en categoria masculina, amb en MANEL ORTI com a 4t classificat en la categoria de veterà, a només 6 punts del tercer; PEDRO ROBERT VICENCIO 7è en veterans; i ENRIQUE
GALÁN 14è en categoria sènior. Moltes felicitats a tots per la vostra participació i per portar el nom
d’UME a una modalitat en què mai havíem participat.
Redacció
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dimecres 4

Entitat

SECRETARIA

Divendres 6

BTT

NOCTURNA

Dissabte 7

SEAM

SORTIDA

Dissabte 7

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Del 2 a l’11

DATES

AGOST 2013

Campaments d'Estiu a Bagà (Berguedà). Terreny d’acampada Joan de
l’Avellanet.

DESCRIPCIÓ

SETEMBRE 2013

Retorn de l'activitat després de les vacances. Tornem a obrir secretaria, en horari habitual, tots els dimecres i divendres de 19 a 21 h.
Gavà - Sant Climent - Montserrat. Anirem amb els companys de Sant
Climent en la seva romeria anual. Sortirem a les 19,30 h de la nostra
seu social.
Travessa per Montserrat. Anirem de Nord a Sud per canals i ferrades.
Més informació al coordinador de l'activitat.
Sortida familiar al Taga (Ripollès) . Informació i nscripcions a secretaria
fins dimecres 4 de setembre.
VIII etapa del Camí Català de Sant Jaume en bicicleta (Manresa - Mon-

Diumenge 8

BTT

Dimecres 11

ENTITAT

DIADA NACIONAL

BTT

MASSA CRÍTICA DE
GAVÀ

Dissabte 14

Entitat

FIRA D’ENTITATS

Dissabte 14

Excursionisme

SORTIDA

Diumenge 15

BTT

SORTIDA

Diumenge 15

Natura/Cultura

BARRAQUES PEDRA
SECA

Dilluns 16

SEAM

FORMACIÓ

Dimecres 18

Entitat

Dissabte 21

BTT

Dijous 12

DESCRIPCIÓ

CAMÍ DE SANT JAUME tserrat - Igualada). Més informació al coordinador de l'activitat.

CLUB DE LECTURA

Col·locació de la senyera al Calamot. A les 9 del matí al Parc del
Mil·lenni (davant la Nova Piscina Municipal). Cal portar esmorzar.
Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . Ens trobarem a les 20 h
davant el local social d'UME. Porteu xiulets i botzines.
Serem, durant tot el dissabte, a la Torre Lluch. Ens trobarem amb
altres entitats i mostrarem, a qui pugui interessar, el que som i el que
fem.
Excursió de Montblanc a l'Espluga de Francolí. Si hi ha temps visitarem
el monestir de Poblet. Inscripcions a secretaria fins divendres 6 de
setembre.
Vies verdes de Girona (Ripoll - Olot - Girona). Passarem per la via
verda del Ferro i la via verda del Carrilet. Més informació al coordinador de l'activitat.
Treballs de reconstrucció de la barraca de pedra seca de les Agulles.
Sortida matinal, ens trobarem a les 8 a la nostra seu social.
Nou Cicle d'Iniciació de l'Escalada en Rocòdrom adreçat a socis. A les
20 h, trobada de participants, a la seu social d'UME. Inscripció prèvia a
secretaria.
Llegim i comentem "Cuerdas rebeldes" d'Arantza López Marugán. 19
h. Sala d'actes Biblioteca Josep Sler i Vidal
Etapa Llançà-Vilajuïga. Repetirem aquesta fantàstica sortida i pujarem al

Cap de setmana 21 i 22

CAMÍ DE SANT JAUME monestir de Sant Pere de Rodes. Més informació al coordinador de

l'activitat.

SEAM

SORTIDA

Ascenció a les Agulles de Travesany i la Punta Alta. Més informació al
coordinador de l'activitat.

Divendres 27

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

Projecció audiovisual dels campaments 2013. A les 20 h, a la sala d'actes de l'American Lake. No hi falteu!

Dissabte 28

Excursionisme

SORTIDA

Sortida a Hostalets d'en Bas, salt de la Coromina i mina dels Bandolers. Inscripcions a secretaria fins el divendres 20 de setembre.

Entitat

APLEC DE SANT MIQUEL

Castell d'Eramprunyà. Sortirem a les 8 del matí de la plaça Batista i
Roca per pujar a peu o en BTT. Inscripcions a la mateixa sortida, un
quart d'hora abans.

Diumenge 29

Horari Secretaria

Horari Boulder

Dimecres i divendres de 19.00 a
21.00 h.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

Tel.:
A/e:

93 662 01 24
umegava@gmail.com

Lloc: UME. Rambla Lluch, 4

de
de
de
de

19.30
18.00
19.30
18.00

Horari Rocòdrom
a
a
a
a

Lloc: UME. Rambla Lluch, 4

22.30 h.
20.30 h.
23.00 h.
20.30 h.

Dimecres
Divendres
Dissabte
Diumenge

de
de
de
de

20.00
19.00
15.00
09.00

a
a
a
a

22.00 h.
22.30 h.
20.00 h.
14.00 h.

Lloc: Nova Piscina Municipal

