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Editorial
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Amb el número trenta d’aquesta tercera època, arribem ja als cinc anys en què el butlletí ha sortit puntualment cada dos mesos. Han estat trenta butlletins on s’ha intentat plasmar les diferents activitats d’UME. Al
llarg d’aquest període de temps s’ha fet una evolució quant al contingut i òbviament els articles que surten
estan en funció de l’activitat de les diferents seccions. Amb un any ple de celebracions del 50è aniversari
d’UME, podem estar satisfets que el butlletí arribi també al seu petit aniversari. Cal fer esment que al llarg
d’aquests cinc anys han nascut noves seccions, com BTT i raquetes, i noves activitats com el club de lectura de muntanya, la canicròs, la mitja marató de muntanya, entre d’altres. Des de la redacció agraïm molt
especialment la col·laboració de tots els socis que ens han ajudat a fer possibles aquests butlletins i com
que el volem seguir fent molts anys, esperem seguir rebent articles de totes les seccions i entre tots fer
possible aquesta publicació bimensual del grup. Moltes gràcies a tots i a totes.
Redacció

11 DE SETEMBRE 2013: UN DIA HISTÒRIC

GRUP

Aquest passat dia 11 de Setembre, diada nacional de Catalunya, des de l’UME vam fer
allò que ja és tradició des de fa molts anys: pujar al Calamot a plantar-hi una senyera.
Però a més a més també vam participar del que és i serà un dia històric per al nostre
país, ajudant a completar la Via Catalana per la Independència. El dia 11 ens vam trobar a les 9 h del matí; aquest any plovia des de feia estona, però això no va ser impediment perquè ens trobéssim una trentena de persones entre grans i petits, agaféssim
els llargs pals que serveixen per muntar la senyera i féssim via cap al cim del Calamot.
La pluja no afluixava, cosa que ens va donar energia per pujar més ràpid que altres anys i per ser més eficients
en el muntatge de tota l’estructura. El muntatge és una de les parts més divertides de l’acte, tothom hi
col·labora a la seva manera i com pot, amb el resultat final perfecte, però amb un procés en què cadascú va
fent i tot es coordina sense necessitat que ningú dirigeixi res. Quan per fi tenim tot el màstil muntat i la senyera lligada, ve el moment més espectacular de la jornada; l’aixecada del llarg i pesat pal de ferro amb la senyera
a la punta. Tots els que poden s’hi posen i a poc a poc l’anem fent pujar, tot girant sobre la frontissa inferior,
fins que amb una petita estrebada final, fa ell sol els últims centímetres i es col·loca dret i majestuós al cim
d’aquest petit turó que és símbol del nostre poble. Quan ja tenim col·locada la senyera, només queda cantar
Els Segadors i esmorzar; no cal dir que aquest any ningú tenia ganes d’esmorzar sota la pluja, que s’havia anat
intensificant a mesura que muntàvem la senyera. Oblidant-nos de l’esmorzar, vam viure un d’aquells moments
èpics, en què un grup de 30 persones se situen sota una gran senyera, al cim d’un turonet, amb tot el poble de
Gavà de fons i aguantant una intensa pluja, per cantar per sobre del soroll de l’aiguat el nostre himne nacional,
Els Segadors! La jornada no s’havia acabat, ja que aquest any teníem una altra cosa a fer abans no acabés el dia.
Així que cap al migdia, una bona colla de gent de l’UME, junt amb moltes més persones de Gavà, vam fer via,
mai millor dit, cap a Sta. Margarida i el Monjos, al tram 315 de la Via Catalana, on teníem un lloc reservat per a
la història. La resta del dia es va viure en un ambient molt festiu i familiar; una immensa munió de gent ens
anàvem trobant per, a poc a poc, anar creant una de les cadenes humanes més llargues de la història. A les
17:14 h 1.600.000 persones vam unir les nostres mans, enllaçant Catalunya de nord a sud (o de sud a nord) i
més enllà. L’UME va participar en la història del nostre país, a través de les persones que hi vam anar i organitzant l’autocar per fer-ho i això ho podrem recordar sempre. I per què és tant important això? Dons te n’adonaves de la importància del que estàvem fent quan, recorrent la cadena, dinant abans de fer-la, o senzillament
anant per tot arreu, senties gent que NO parlava en català, que parlava en castellà i que havien vingut a la Via.
Havien vingut a fer història, havien vingut a passar-s’ho bé i a participar d’un acte organitzat per la societat
civil, i pacífic 100%, destinat a fer veure al món que Catalunya no en té prou, que vol un estat propi, que volem
poder decidir el nostre futur i que podem estar orgullosos de dir-ho uns en català i d’altres en castellà, tots
junts, els uns al costat dels altres i agafant-nos les mans.
Marc Zurriaga

VISITA AL CASTELL AMB ELS TÈCNICS

ACTES 50è ANIVERSARI

Després del camp de treball d’aquest estiu, que ha permès
dur a terme excavacions al castell d’Eramprunyà, el passat
14 de setembre els guies voluntaris van fer una visita amb
els tècnics de la Diputació, per conèixer les tasques que
s’hi han portat a terme, les troballes aconseguides i les
actuacions a fer fins a finals d’any. L’evolució dels treballs
del castell és positiva. Un cop passat l’aplec està previst ja
tornar a posar la coberta de l’ermita amb teules i reparar
els revestiments interiors, bàsicament per un tema de seguretat.

Iniciem el curs amb ganes i ja s’estan preparant
els següents actes del 50è aniversari. Anoteu a
les vostres agendes: properament es farà l’exposició dels 50 cims aconseguits i el 30 de novembre es farà el sopar de gala. Aquest dia serà
un moment molt especial on podrem trobarnos tots i totes: les diferents seccions, els socis
antics, els socis actuals, els qui han marxat, però
segueixen sent socis… Un bon moment per
compartir alegries i experiències tots plegats i
recordar-ho, després, com un esdeveniment
molt important.
Redacció

Mercè Mitjans
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14a. MOSTRA D’ENTITATS
El passat 14 de setembre es va portar a terme la 14ª Mostra d’Entitats de
Gavà. Enguany l’emplaçament ha estat la Rambla i la Torre Lluch. Caldrà
valorar a posteriori, també, el canvi de data, respecte a l’any anterior. En
el nostre cas, l’entitat va ambientar l’estand amb fotografies i informació
diversa, tant de la pròpia entitat com de les seccions. Però a més a més,
com que hi havia força espai, es va muntar una tenda i es va acompanyar
de material de muntanya: una estora, una motxilla, unes botes de muntanya… Vam rebre bastants visites. Les persones que s’hi acostaven gaudien de les fotografies i demanaven informació diversa. La meteorologia va acompanyar per tal que fos un bon dia. Al final de
la jornada recollíem satisfets i ja pensant en la propera mostra i el que hi podem aportar de nou.
Redacció

NEIX LA CENTRAL DE COMPRES I LA BOTIGA OFICIAL FEEC
Fruit de l'acord de col·laboració amb HEP! consultors i auditors esportius,
la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya posa en marxa una plataforma e-commerce integrada en la web de la FEEC, que ja està operativa, i
que tindrà dos apartats. D'una banda, una Central de compres on es poden
trobar diversos productes a preus especials per als federats i les entitats
excursionistes. Molts d’aquests articles, als quals únicament tindran accés federats i entitats, seran
específics de muntanya, amb l’objectiu d’incentivar la pràctica de l’esport. Marques com The North
Face, Korda’s o 226ERS ens ajudaran a desenvolupar la més completa tenda on line d'esports de
muntanya, a preus molt avantatjosos. D'altra banda, dins de la mateixa plataforma, s'ha creat també la Botiga oficial FEEC, amb productes personalitzats de la Federació (merchandising de tot tipus). Cal destacar que després d'arribar a un acord amb The North Face, els federats i les entitats
membres de la FEEC tindran accés a les peces més exclusives de la firma nord-americana, amb el
logotip de la nostra Federació. D'aquesta forma, ambdues marques queden vinculades en una
col·laboració més estreta i dinàmica. Recordem que els federats i les entitats i els clubs també tindran diferents i importants descomptes en la compra dels productes de la Botiga oficial FEEC.
Tant en la Central de compres com en la Botiga oficial FEEC s'aniran afegint productes en un futur
immediat. Amb aquest projecte es pretén oferir un nou servei i potenciar les entitats excursionistes i la FEEC.
Informació elaborada per l'Àrea de Comunicació de la FEEC

AUDIOVISUAL SEAM

CASAL DE MUNTANYA INFANTIL I
JUVENIL 2013

La nostra secció
de SEAM ha preparat un audiovisual molt especial que no us podeu perdre. Com
sabeu són uns
grans amants de
l’alta muntanya i l’escalda. I en saben moltíssim! Amb aquesta projecció ens faran
gaudir de la seva experiència a les muntanyes de Montserrat.

Aquest any, hem diferenciat clarament el casal d’Infantil i el de
Juvenil, així els grans han pogut
fer coses adequades a la seva
edat, s’han iniciat i han aprofundit
en l’escalada i l’espeleologia i han
après com anar per la muntanya.
Els petits han tingut cada setmana una temàtica diferent: muntanyes del món, llegendes i tradicions, els sentits i els
esports de muntanya han estat els temes d’aquest
any, i ens han permès aprendre un munt de coses
noves mentre jugàvem. A més dos dies a la setmana
hem anat a escalar al rocòdrom, un a la piscina i els
divendres, hem fet excursions de tot el dia! Per a
l’any que ve, us hi esperem a tots!
Laura Zurriaga

Redacció
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PETITA TRAVESSA CIRCULAR DESCOBRINT
LA SERRA D’ENSIJA
En aquest article proposo ascendir al cim culminant de la serra d’Ensija, la Gallina Pelada (2.321
m) fent una ruta circular amb una grimpada descendent força interessant amb una dificultat
moderada i gaudint de grans panoràmiques de la cara sud del veí Pedraforca i de bona part de
Catalunya.
Comencem l’excursió deixant el cotxe al miniaparcament de la Font
Freda i iniciem l’ascensió seguint les marques del sender local PR C-79
(grogues i blanques). Des de la Font Freda que ens queda a l’esquerra
el corriol es fa més pedregós i travessa un parell de cops un torrent
ple de pedres. Cal parar atenció a les marques en aquest punt perquè
costen de veure. L’esforç que fem només començar es veu compensat
als pocs minuts quan anem guanyant alçada i veiem el bosc de pi negre
i com a fons el majestuós Pedraforca des de la seva vessant sud. Continuem caminant amb pendent positiu i la panoràmica darrere nostre
s’amplia a tota la serra del Cadí i al petit poble de Saldes. Seguim les
marques del PR C-79 travessant l’extensa zona dels prats d’Ensija anomenada les Planelles deixant enrere l’ampli bosc frondós. Si mirem amunt a la nostra dreta, veurem, petitó
encara, el cim de la Gallina Pelada. Un cop passat el pal indicador que ens indica que estem a 1,5 km de distància del nostre cim, el camí es fa més planer. Uns quants metres més amunt passem davant del refugi Delgado Úbeda, més popularment conegut com a refugi d’Ensija que ens queda a la nostra dreta. Ens trobem a la
cota 2.167 m i ens manca un quilòmetre d’un fort desnivell per arribar al cim. Al sostre de la serra d’Ensija les
vistes són extraordinàries a totes bandes; el massís del Pedraforca, la serra del Cadí, el Moixeró, i com a fons
els cims pirinencs orientals destacant el Carlit i el Puigmal cap al nord; els Rasos de Peguera a l'est; el Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat al sud-est; la serra dels Lladres i la de Busa al sud i el Montsec, el
Port del Comte i la serra del Verd, amb els principals cims del Pirineu Occidental de fons, a l'oest. Seguim cap
a l’oest per una carena vertiginosa i arribem al cim veí de Roca Blanca (2.296 m), també amb boníssimes vistes
del Pedraforca, per començar a baixar pel corriol costerut de les Llosanques amb trams de desgrimpada exposada, però sense gaire dificultat tècnica; només cal anar amb precaució i seguir les marques de pintura que
ara són exclusivament de color vermell i en algun tram de color groc mig borrós. Descendim fent una mena
de ziga-zaga per aquest rocós tram quan ens sorprèn un tram de bosc prealpí amb grans pins negres propis de
la zona tot just abans d’arribar al Collet de l’Estret on hem d’estar atents per agafar el GR-107 (marques vermelles i blanques) cap a la dreta. El seguirem una bona estona travessant una àmplia zona boscosa de pins
bordejant a l’esquerra l’impressionant carena rocosa de Roques Blanques que sembla voler tocar-nos; tant és
així que el GR-107 entra dins la cavitat rocosa que formen les baumes de l’Estret i d’Orenella que travessarem gaudint d’un entorn únic i sobretot silenciós. Continuarem per corriol estret arribant fins a l’ampli prat
del Portet on agafarem una pista forestal sentit nord i, un cop passada la font del Portet (a la nostra dreta),
deixarem el GR-107 que continua per la nostra esquerra i seguirem en sentit NE per la pista de dalt, ampla i
llarga, bordejant el Serrat Negre amb boníssimes vistes del Pedraforca, el Cadí i Saldes travessant bosc amb
un desnivell inapreciable i alguna torrentera que davalla de la muntanya i que ens conduirà ja cap a la carretera
que prové de Pleta de la Vila i Saldes. La prenem cap a la dreta en lleugera pujada i en poc més de 200 metres
arribarem al nostre punt d’origen.
FITXA PRÀCTICA
Punt de sortida / arribada: Aparcament de la Font Freda (Crta.de Saldes a Vallcebre).
Com arribar?: La millor opció és el cotxe. Des de Berga cal seguir la C-16 (Eix Llobregat) en direcció
túnel del Cadí i un cop passat el túnel del Castell de Guardiola agafem a la nostra esquerra la Crta B-400
direcció Saldes/Gósol i Pedraforca i, havent passat Saldes, al coll de la Trapa, es pren a l'esquerra (S) una
carretera cap a Vallcebre que en uns 2 km arriba al trencall cap a la Font Freda (1.670 m) que queda a mà
dreta, on s'estaciona el cotxe. Cal matinar per poder trobar lloc, si no és el cas estacionar a qualsevol
racó al voral de la carretera sense destorbar la circulació.
Senyalització: PR C-79 des de Font Freda al cim (marques grogues i blanques i pal indicador a les Planelles), marques vermelles i alguna groga des del cim de Roca Blanca fins l’Estret, GR-107 (vermelles i blanques) fins la font del Portet i pista forestal sentit NE fins a la carretera.
Distància/Desnivell: 11,4 km / 870 m (+) 870 m(-)
Altitud mínima: 1.670 m punt de partida
Altitud màxima: 2.321 m Gallina Pelada o Cap del Llitzet
EL
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Temps aproximat: Font Freda – Gallina Pelada (1 h 20’); Gallina Pelada – Roca Blanca (10’); Roca Blanca
– l’Estret (30’); l’Estret – font Freda (1 h 30’)
Temps excursió sense parades: 3 h 30’ (aproximat de passeig)
Dificultat: Moderada / alta. Pendent pronunciat de pujada al cim. Cal parar molta atenció als trams més
exposats i amb una petita grimpada inclinada per arribar al cim de Roca Blanca i el descens amb alguna
desgrimpada per les Llosanques. En cas de pluja i boira millor renunciar a l’excursió i amb neu cal anar
equipat i ser experimentat.
Atractius de la sortida: Vistes panoràmiques del relleu de bona part de la Catalunya Central, prelitoral i
el Pirineu amb alguns cims emblemàtics, visió de la cara sud del Pedraforca i el Cadí, paisatge molt contrastat, de roca a bosc prealpí, entorn poc concorregut i amb molt d’encant. Trams de grimpada i desgrimpada poc tècnics, però que requereixen especial atenció.
Jordi Llorens

ASCENCIÓ AL MONT-ROIG
La Montse i jo, en no poder realitzar la sortida als Alps que inicialment
havíem preparat dins de les activitats del 50è aniversari, vàrem aprofitar
els dies per realitzar una sortida per complir la promesa que teníem pendent des de feia temps: pujar al cim de Mont-roig (pic on la nostra filla
Brugués va tenir ara deu fer 18 anys un greu accident), en agraïment per
la seva recuperació, i per l’arribada al món del seu fill Marcel. Així de bon
matí ens desplaçàvem cap a Tavascan, inici de la ruta que ens porta fins al
refugi del Mont-roig. El dia va ser esplèndid, tot i fer sol i calor a les
primeres hores del dia va ser agradable caminar; com ja sabeu, la pujada
fins al refugi és una mica feixuga, són més de dues hores tot de pujada i
alguns trams remuntant per sobre de roques. Nosaltres vàrem trigar dues hores i mitja. Hi havia molta
aigua per tot arreu, ja que encara quedava força neu a les capçaleres. Vam arribar al refugi abans del migdia.
Es tracta d’un refugi lliure metàl·lic de 12 places, per cert molt net i cuidat. Inicialment estàvem sols nosaltres dos, i a l’exterior una parella de francesos que feien la ruta pirenaica. La Montse i jo ja pensàvem que
passaríem la nit sols al refugi a 2.364 metres, i ens imaginàvem tota la nit sols en aquest paratge feréstec,
inhòspit, però alhora impressionant, envoltat de llacs i cims. Als cims encara quedaven clapes de neu i el
cel era d’un blau intens, que fa que t’oblidis per alguns instants d’on vius. Però vet aquí que cap al migdia va
arribar un grup de 18 joves que feien ruta (els havíem vist quan pujàvem, estaven asseguts en rotllana), nanos com els que nosaltres hem portat durant anys, però una mica més grans. Ells portaven ja 8 dies caminant, venien de la Pica d’Estats; no estaven federats i eren d’una escola de Lleida, però tenien molta experiència de muntanya. Al seu cap li deien “mestre”; jo, després d’un temps prudencial per acostar-m’hi, els vaig
preguntar amb tota confiança per què li deien “mestre”; jo que també era monitor mai deixava als nanos dir
-me “profe” o “monitor”, i ell m’explicaren que li deien “mestre” perquè el seu cognom era Mestre. Bé,
una petita anècdota, de fet anaven ben preparats i organitzats, el cap coneixia perfectament la ruta. Com
vam poder vam reorganitzar el refugi per dormir, i llavors van arribar dues parelles, i tres amics més de
Granollers, etc. Al final “over-booking” érem més de 24 persones. Per postres va començar a ploure una
típica tempesta d’estiu, que per sort va passar ràpidament. La tarda la volíem passar descansant pels voltants del refugi , ja que l’endemà al matí teníem previst pujar al cim del Mont-roig, per això res feia sospitar
l’aventura que ens trobaríem. A primera hora de la tarda, un dels nanos saltant per les roques es va fer un
trau monumental per sobre el genoll. Nosaltres ens trobàvem a prop dels fets amb els peus dins del llac i
vam percebre que alguna cosa havia passat ja que el cap corria amb una farmaciola a les mans; de seguida
ens vàrem calçar i vàrem anar al lloc dels fets. El nano es trobava estirat i els seus companys li havien aplicat un torniquet perquè no perdés tanta sang; personalment no havia vist mai una ferida tan gran, l’aresta
de la roca va fer com un ganivet i el tall feia més de 10 cm de llarg per 4 d’ample, impressionant. El vàrem
assistir amb el poc material de què disposàvem, i ràpidament ens vam fer càrrec de la cura; ells disposaven
d’una farmaciola de travessa no gaire ben equipada. Vaig poder tancar la ferida provisionalment fent tires
amb l’esparadrap, i després un embenat compressiu, i això va comportar que li poguéssim desfer el torniquet, mentre el cap del grup trucava als bombers. En menys de trenta minuts ja teníem l’helicòpter a peu
del refugi, com vam poder el vàrem traslladar fins al refugi, i l’helicòpter va aterrar molt a prop. Cal destacar que en moments així tots vam col·laborar donant ànims al pobre nano. L’helicòpter va fer dos viatges ja
que els dos bombers més el nano i el monitor no hi cabien, nosaltres vam aprofitar per xerrar amb el bomber que es va quedar a terra. La resta de la tarda va anar passant de forma tranquil·la, encara que seguia
arribant més gent. Al final a dins del refugi vàrem dormir 21 persones, dues persones en cadascuna de les
lliteres i la resta a terra; els altres van plantar alguna tenda a l’exterior o varen fer bivac: no feia fred i el cel
era totalment serè. A les 10 tothom estava callat, intentant dormir. A les 7 del matí, tothom en peu, havent
descansat bé, encara que amb una mica de calor. Tot seguit i després d’esmorzar iniciem la pujada al cim,
seguint la ruta del nord, ruta que ens havia explicat el Mestre (el cap del grup del nanos). És la ruta més
curta i potser no tan complicada com l’altra, la del sud. (Segueix a la pàg.11
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CAMPAMENTS A BAGÀ 2013
CAMPAMENTS BASE

Enguany, amb dos itinerants. L’un va sortir el dia 2
d’agost de l’estació de Gavà, en tren, fins al seu punt
d’inici, l’altre va marxar amb la resta dels participants, en
autocar, cap a Bagà! El terreny d’acampada, Sant Joan de
l’Avellanet, ha estat una de les sorpreses d’aquesta edició
de campaments. Era enorme, molt ben equipat i alhora
et feia sentir com si fossis al mig del bosc. Això ens ha
donat molt de joc a l’hora de preparar activitats.
Us preguntareu com deu ser un dia de campaments, oi?
És una cosa que qualsevol us dirà que s’ha de viure, que
només sentint l’explicació dels fills, dels germans, cosins,
coneguts o fins i tot pares i tiets no n’hi ha prou! Perquè
és quan véns de campaments que entens que hi hagi gent
que sense faltar cap any hi hagi estat venint tota la vida. Tot i així, ho intentarem. Un dia normal,
entre aquests deu dies, comença a les 8:00 del matí per als nens, que si no ho han fet ells sols,
comencen a despertar-se. Aquest any, un cop desperts havien d’anar a un descampat a reunir-se tots
i a fer el “despertador” una dinàmica per obrir bé els ulls i passar un dia fantàstic!
Quan tots comencem a treure’ns les lleganyes, és el moment d’esmorzar! Els cuiners porten ja una
bona estona posant-ho tot a punt perquè no ens
falti de res, hi ha dies que esmorzem pa torrat amb
mantega, melmelada, sucre o colacao i d’altres que
hi ha pa amb tomàquet i embotits, i també hi ha
algun dia que ens fan gaudir d’una bona xocolatada
amb coca! Ja hem agafat energies per encarar el dia!
I seguirem amb els “serveis diais” on els infants
s’agrupen per fer certes tasques que mantindran el
terreny i el funcionament dels campaments
impecable. Des de fer les postres, a netejar les
olles, tot pensant en la remullada que tocarà a
continuació! Pot ser que anem al riu o que anem
d’excursió a la piscina del poble, el que està clar és
que quan tornem ens hem de vestir i preparar per què arriba l’hora de dinar i ja comencem a tenir
gana. La tarda, la dividim en dues parts, abans de berenar i després de berenar, i què fem? Doncs una
activitat abans i una després! Correm, ens orientem, fem jocs d’estratègia... sigui com sigui, ens ho
passem molt bé! I ara, un moment important del dia, ens en anem al nostre racó del terreny a “fer
pinya” amb el nostre monitor de tenda. Allà tots podem dir la nostra, explicar que avui m’he barallat,
que avui el dinar estava més bo que mai o que l’activitat de la tarda ha estat molt divertida. És el
moment del dia en què els infants li expliquen tot al monitor.
I arriba l’hora de sopar! Amb les activitats de tarda ja hem fet un forat a l’estómac, i el menjar sempre
és tan bo... que acabem de sopar en un obrir i tancar d’ulls, així que encarem l’última activitat del dia:
el joc de nit. Per tendes o per grups d’amics, participem en un joc diferent, un joc a les fosques, on cal
anar amb compte i passar-s’ho molt bé, que ja ens toca anar a prendre la llet de “Bona nit” i posar-se
dins el sac, que el monitor ens ha d’explicar un conte i a dormir...
Amb això, ja sabeu com funciona un dia de campaments, però no només és això! Hi ha una excursió
de tot el dia, un dia en què no som nosaltres (aquest any érem víquings), i les activitats són sempre
diferents... així que si vols saber de veritat què són els Campaments... VINE!
Laura Zurriaga
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Escalada Cavall
Bernat
CAMPAMENTS
A BAGÀ
2013
ANAR I TORNAR
El dissabte 3 d’agost vam iniciar la primera sortida amb el
grup gran del campament Base, Anar i Tornar. Vam
començar el dia amb pluja, fet que va comportar que els
nens triguessin més del que teníem previst per fer la
motxilla i desplantar tendes. Un cop en marxa, havíem de
baixar fins al poble, ho vam fer per via del Nicolau, i vam
passar per molts ponts de fusta contemplant unes vistes
precioses. Aquest dia la destinació era el santuari de
Pallés. Al llarg del camí ens vam perdre, però els nens van
aguantar molt bé i finalment vam arribar al Paller de Baix
on ens van deixar plantar les tendes. A la tarda vam fer
jocs i vam descansar. L’endemà vam tornar pel camí correcte al campament, es va fer tan curt!!! Com
que anàvem amb temps de sobres vam parar una estona per descansar i remullar-nos, també hi havia
els del campament base fent el raid de muntanya. Un cop al campament ens vam dutxar i a dinar!
Comencem la segona sortida de dues nits. El primer dia havíem d’anar a una suposada font que hi
havia al mig de la travessa de Cavalls del Vent, però va resultar que no hi havia cap font... Vam parar
en un lloc molt recollit i segur per si es posava a ploure. Al vespre amb els nens vam jugar al joc de
l’assassí per la zona on estàvem acampats, corrent de dalt a baix, i ens ho vam passar pipa! Aquella nit
vam dormir als afores del camí i per sort no va ploure gaire.
L’endemà ens tocava anar al refugi de Sant Jordi, era un dia més lleuger, ja que el dia anterior havíem
pujat molt. A la tarda tocava excursió i vam pujar al Cadí Moixeró. QUINES VISTES!! Ens va agradar
molt. Vam dormir com reis, teníem llits amb coixí!
Últim dia de ruta. Allà al Sant Jordi al matí va fer molt de vent i ens va ser quasi impossible esmorzar
tranquil·lament. Tocava tornar al campament i els nens estaven preocupats perquè havíem de fer tot
el camí en un dia. Vam baixar per la ruta els Empedrats, una zona molt bonica, seguint les gorges que
ha format el torrent del Forat; hi havia moltes basses amb petits salts d'aigua. El corriol acaba a
l'Hostalet i allà vam agafar un camí de pista que ja ens portava en direcció al campament. Vam parar
en un lloc a la vora del riu on ens podíem banyar i fer petits salts. Després de dinar tocava pujar al
campament. Vam arribar-hi tots cantant i ens van rebre amb una remullada.
Laia Monfort
CAMPAMENT ITINERANT
Aquest any, a Itinerant hi ha hagut molta gent que ha
sol·licitat venir de ruta als campaments de l’UME. I és que
els campaments d’enguany eren a Bagà, i la ruta pintava
bastant bé. Per poder organitzar-nos millor, els monitors
ens van dividir en dos grups: un grup aniria per la ruta Oest,
i l’altre grup, per la ruta Est. Bé, aquesta part va dedicada a
la ruta Est, i qui millor que una persona que ha viscut
aquesta experiència per primer cop per escriure això. La
veritat és que les meves expectatives apuntaven massa alt:
jo creia que el camí seria bastant més dur i que caminaríem
més hores. Però la realitat era encara millor del que em
pensava. Cada dia caminàvem fins a l’hora del migdia, i
després teníem quasi totes les tardes per descansar i plantar tendes. Anar a Itinerant et fa sentir com
si fossis un explorador de veritat. Et dóna el privilegi de descansar de la ciutat i de la civilització i
connectar totalment amb la naturalesa. Acabes acostumant-te als hàbits d’un muntanyenc de veritat.
Sens dubte, jo repetiré l’any que ve, estic molt satisfet d’haver complert la ruta. I també és una
activitat que recomanaria a tothom, perquè als campaments de l’UME, la diversió està assegurada!
Joan Cesena
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La marxa del Garraf 2013, la 19a edició presenta una gran novetat. FET a CATALUNYA.
Volem valorar i impulsar el producte de casa i que millor que donar als nostres marxadors com
a obsequi una samarreta amb disseny tall i confecció feta a Catalunya. Valorem el producte fet a
casa nostra, valorem la qualitat i en aquests moments complicats creiem que ajudem una mica a
donar una empenta al país. L'acord s'ha fet amb l'empresa igualadina TUGA. Treballar amb una
empresa d'aquí ens ha permès més flexibilitat, producció en poques setmanes i fer comandes
petites si manquen per a la marxa. A més hem guanyat en qualitat del producte. Les següents
novetats no corresponen a aquesta edició i sí al recorregut. És a dir, el 2013 serà la darrera vegada que farem integrament aquest recorregut. L'any 2014 hi haurà una modificació de 15 quilòmetres pel massís del Garraf que millorarà l'ubicació de les botifarres, actualment situat a can
Carxol.
Més informació al blog de la Marxa del Garraf: http://marxadelgarraf.blogspot.com.es/
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ENTREVISTA A ... ESTEBAN TORRES
“El futur que veig a l’entitat és aquest: continuar unint persones”
L’Esteban comença a l’UME a partir dels campaments d’estiu. I
des d’aleshores no ha deixat de venir. Però ara ja com a monitor, és clar. Tot i així el seu vincle amb l’UME també ve a partir de la feina que fa a Secretaria tots els dimecres i divendres
al local, atenent a la gent i fent tasques pròpies de secretaria.
És la cara amable que informa, atén als socis i està per tothom.
Però a l’Esteban també li agrada l’esport i per això practica
l’handbol, al Club d’Handbol Gavà, des de fa un munt de
temps. La veritat és que l’esport li ocupa gran part del temps,
però sempre que pot ajuda especialment a la secció infantil i
juvenil, a la qual pertany com a monitor. A més a més està
estudiant 5è d’Enginyeria Geològica a la Universitat. Diu que
les altres aficions que té són la lectura i la fotografia.
És el soci núm. 1.697

Quan comences a venir a l’UME?
Començo a venir a l’UME als campaments de l’any 2002, a Oix.
Des que ets monitor, segur que t’ha canviat la visió dels campaments.
Com veus els campaments des d’aquesta vessant?
Any rere any, els campaments em sorprenen. Quan venia com a nen els veia com 10 dies de passar-s’ho
bé, veure les amistats, algunes de les quals feia un any que no veia, i de gaudir de la natura. Ara que sóc
monitor és molt més que això. L’esforç de tot l’equip de campaments, tant equip de monitors com cuina
i intendència, fa que valoris molt més aquests 10 dies. Te’ls fas teus. Tots els bons moments t’omplen
més i els dolents et fan millorar, com a monitor i com a persona.
Ja que has fet de “moni” en els tres tipus de campaments, com definiries el base, l’anar i
tornar i l’itinerant?
El campament base és el motor de tot el campament. Sense ell, els altres dos no tindrien sentit ja que no
hi hauria infants, i encara pitjor, no hi hauria infants motivats i amb ganes de fer les altres dues passes cap
a l’anar i tornar i l’itinerant. L’anar i tornar és un moment pel canvi, d’aprenentatge i per prendre consciencia que la muntanya se l’ha de respectar perquè és capritxosa. L’itinerant és la consolidació de valors i
dinàmiques que s’han anat ensenyant durant els campaments.
A més a més portes la Secretaria de l’UME. Quin paper tens en aquest àmbit?
Des de fa quasi 2 anys sóc a Secretaria. El que faig és una petita part del treball de secretaria, que és
estar a l’UME a l’horari d’obertura i alguna feina administrativa.
Ara que celebrem els 50 anys de l’entitat i pensant que sempre hem de mirar endavant,
quin futur veus a l’UME?
Mirant enrere, escoltant experiències, veient fotos, veig que l’UME és una forta creadora de vincles entre
les persones. Així que el futur que veig a l’entitat és aquest, continuar unint persones, ja que després
d’això els èxits, bons moments i experiències vindran sols.
Mercè Mitjans
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FORMACIÓ
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 estàs interessats en altres cursos, fes-nos-ho
saber i t’assessorarem.
Iniciació a l’ ESCALADA
6 de novembre
Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: Rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. El dia de formació són els
dimecres teoria i pràctica i els caps de setmana pràctica a muntanya.
Jornada Tècnica de Detecció de Víctimes d’Allaus 14 de desembre
Els estudis dels accidents provocats per allaus, demostren que localitzar i desenterrar la víctima dins dels primers
15 minuts augmenta considerablement les possibilitats de rescatar-la amb vida. Una actuació dins d’aquest marge
només pot ser efectiva si és realitzada pels companys de la víctima. Més info a:
Preu del curs: 20€ federats, Data límit d’inscripció: 4 de desembre.
Curs de PROMOCIÓ FERRADES
octubre / novembre, sense determinar
Docència a càrrec de membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya.
Redacció

ASCENCIÓ AL MONT-ROIG (2a. Part)
El cim es veia perfectament des del refugi, té dos pollegons i una canal plena de neu al mig. El cim el tenim a sobre nostre, anem ascendint esquivant
les clapes de neu que encara queden fins arribar a la cresta, un corriol va
seguint tota la cresta amb passos relativament fàcils si bé una mica aeris.
L’últim tram és una grimpadeta, la seva dificultat és que estàs a 2.800 metres i l’espai de la cresta és bastant reduït. Superat aquest pas vam enfilar
cap el cim, unes dues hores des del refugi. El camí el varen fer acompanyats
per la parella de Martorell. El grup de nanos, tot i sortir després que nosaltres, ens va avançar a la grimpadeta. Las vistes són impressionants, des de la
vessant catalana es podien veure tots els cims: la Pica, l’Aneto, la Maladeta...
El dia era molt clar. Mentre a l’altre costat, la part francesa tota restava
enfonsada en un mar de núvols baixos el pes dels quals els impedia passar al costat català, l’estampa era espectacular. A dalt el cim vàrem fer les fotos de rigor i nosaltres vàrem explicar l’accident de la Brugues i perquè havíem
pujat. La nit abans ja els havíem explicat una mica l’accident i també el naixement del Marcel, i que volíem deixar
amagat al cim del Mont-roig un pot amb uns missatges i fotos, amb l’objectiu que en Marcel quan sigui gran pugui
trobar-lo. Dins del pot hi vam posar alguns missatges, uns objectes i un tros de diari, també una còpia del butlletí
del grup on es descriu l’accident. Tots els nanos van signar la llibreta i ens van ajudar a construir un amagatall segur per al Pot. Poder deixar aquell pot allí i que el nostre nét el reculli és el nostre agraïment i reconeixement al
fet que la Brugués pogués sortir-se’n de l’accident i que ara després de 18 anys d’aquell dia fatídic, no tan sols estigui bé, sinó que ens hagi portat al món un nou ésser, en Marcel, a qui sens dubte també li agradarà la muntanya.
Moments emotius molt especialment per a la Montse i per mi; vàries vegades havíem intentat pujar al Mont-roig
però sense èxit, aquest cop no sense dificultats ho havíem aconseguit. Per nosaltres tot un objectiu, ja que com
hem dit abans volíem retre homenatge i agraïment a la pròpia muntanya que la Brugués se’n sortís. Fotos de rigor
i cap avall, la baixada sempre és més difícil però vigilant i anant amb molta cura anàvem superant els passos més
compromesos, a la ment la memòria de la Brugués baixant per aquelles mateixes roques. Nosaltres amb els sis
sentits a cada pas, finalment deixem la cresta i enfilem un fort descens fins al refugi, molt contents d’haver aconseguit l’objectiu, i també contents per haver tingut el suport de tot el grup que ens vam trobar a dalt. Mentre baixàvem cap a Tavascan ens venien molts records, pensàvem amb la sort que va tenir la Brugués que l’emissora d’emergència funcionés, de tenir un helicòpter, la sort de conèixer els bombers de Viella, que aquests prenguessin la
decisió de portar-la ràpidament fins a Bellvitge sense perdre un minut, i de l’atenció a l’hospital, i també vam recordar-vos a tots vosaltres que en aquells dies es vau donar suport. Déu i la muntanya van vetllar per ella. Per tot
això l’ascensió al Mont-roig ha estat per nosaltres alguna cosa més que una excursió, era un deute que teníem
pendent, potser mai més podrem tornar a pujar però el nostre esperit i tots aquests records es quedaran per
sempre allà dalt.
Montse i Josep Maria
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D ATE S

OCTUB R E 2 0 1 3

S E C C IÓ

AC TIVITAT

SEAM

RAQUETES DE NEU

BTT

SORTIDA

Cap set. 5- 6

Entitat

SORTIDA SOCIAL

Diumenge 6

BTT

SORTIDA

Dijous 10

BTT

MASSA CRÍTICA

Dissabte 12

Excursionisme

SORTIDA

Dissabte 12

BTT

SORTIDA

Dissabte 12

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Ascensió al Taga (Ripollès). Inscripcions fins el dimecres 9 d'octubre.

Cap set. 12-13

Entitat

CLUB DE LECTURA

Sortida literària "Tor"+"Viatge al Pirineu de Lleida".

Diumenge 13

Entitat

VISITA AL CASTELL

Divendres 18

SEAM

AUDIOVISUAL

Dissabte 19

SEAM

ESCALADA

Dissabte 19

BTT

SORTIDA

Dissabte 19

Infantil

ACTIVITAT TARDA

BTT

SORTIDA

Divendres 4
Dissabte 5

Diumenge 20
Dimecres 23

Actes 50
aniversari

Dimecres 23

Entitat

Divendres 25

Entitat

Ruta pel Llobregat d'anada i tornada fins a Martorell.
Sortida de socis al càmping d'Àger. Inscripcions fins dimecres 2 d'octubre.
Pedalada per Sant Llorenç de Munt i la Mola.
Pedalada Massa crítica de Gavà . Trobada a les 20 h. Local UME.
Ruta circular Sadernes-Sta Bárbara-Sta.Maria d'Escales (Garrotxa).
Dificultat mitjana i petita grimpada. Inscripcions fins el dimecres 9 d'octubre.
Ruta al Castell del Milany. Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Visita guiada al castell d'Eramprunyà. Reserva prèvia 932639610.
Audiovisual: "Escalades mítiques a la cara nord de Montserrat II". A les
20,30 h al local social, a càrrec de Mari i José Luis Jiménez.
Sortida d'escalada esportiva a Montserrat.
Volta pel Delta del Llobregat i la zona agícola d'El Prat,
De 17 a 19 h. A les 19 h. reunió informativa adreçada als pares.
Pedalada a les quatre ermites del Garraf.

EXPOSICIÓ 50 CIMS
CLUB DE LECTURA

Inauguració de l'exposició "50 anys - 50 cims". A les 19,30 h, a la sala
d'exposicions del casal d'entitats Sant Jordi (Rambla, 31) . No hi faltis!
A les 19 h. BJSV, llegim i comentem "Allí em trobareu" de Teresa Pàmies.

MARXA DEL GARRAF Trobada de voluntaris de la Marxa del Garraf. A les 20 h, al local social.

Dissabte 26

Excursionisme

SORTIDA

Dissabte 26

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Diumenge 27

BTT

SORTIDA

Diumenge 27

Juvenil

D ATE S

D E S C RIP C IÓ

Audiovisual Raquetes de neu 2013. A les 20 h. a la nostra seu social.

Cingles del Bertí. 14 km de baixa dificultat. Inscripcions fins el 23/10/13.
Ermita de la Trinitat (Garraf). Inscripcions fins 23/10/11,
La Montserratina. Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

ESCURSIÓ DE TARDA Boscos en bici! A les 16 h local UME. Durada aprox. 3 hores.

NOVEMB R E 2 0 1 3

S E C C IÓ

AC TIVITAT

Cap set. 1-2-3

BTT

SORTIDA

Vies verdes de Terol i Tarragona.

D E S C RIP C IÓ

Cap set. 1-2-3

SEAM

SORTIDA

Ascenció als Eristes. Més informació a secretaria o al vocal de la secció.

Diumenge 10

Entitat

Diumenge 10

BTT

SORTIDA

IX Pedalada ecològica Barcelona-Sitges per les costes de Garraf.

Dijous 14

BTT

MASSA CRÍTICA

Pedalada Massa crítica de Gavà . Trobada a les 20 h. Local UME.

MARXA DEL GARRAF XIX Marxa del Garraf. G45 (12 hores) o G21 (7 hores). Inscripcions limitades.

Divendres 15

Entitat

Dissabte 16

SEAM

SORTIDA

Dissabte 16

Excursionisme

SENDERISME

Ruta del Císter-3a etapa: Esplugues de Francolí - Vallbona de les monges.

Dissabte 16

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Excursió al Castell de Saavedra (Alt Empordà). Inscripcions fins el 13/11/13.

Diumenge 17

Entitat

VISITA AL CASTELL

Visita guiada al castell d'Eramprunyà. Reserva prèvia 932639610.

Diumenge 17

BTT

SORTIDA

IX Etapa del Camí Català de Sant Jaume, Igualada -Tàrrega.

Dimecres 20

Entitat

CLUB DE LECTURA

A les 19 h, BJSV, llegim i comentem "K2" de Javier García Sánchez.

Dissabte 23

Excursionisme

SORTIDA

Excursió de Lloret de Mar a Tossa de Mar. Inscripcions fins el 20/11/13.

Cap set. 23-24

Infantil/Juvenil

SORTIDA

Sortida de cap de setmana. Dormirem lluny de casa ….

Diumenge 24

BTT

SORTIDA

II Etapa del Camí Català de Sant Jaume, Figueres-Sant Miquel de Fluvià.

Actes 50

SOPAR SOCIAL

Dissabte 30

MARXA DEL GARRAF Refrigeri per als voluntaris de l'organització. A les 20 h al local social.

Cresta del Coll de Nargó. Més informació al coordinador de l'activitat.

Sopar d'aniversari 50 anys. Inscripcions fins el 22/11/2013.

aniversari

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

