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Federació d’Entitats
Excursionistes de Cata-

19a Marxa del Garraf
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Federació Catalana
d’Espeleologia
Federació de Càmping i
Caravaning

1a Sortida literària
Els integrants del club de lectura de muntanya “Fita i
petjada” hem realitzat la primera sortida de muntanya
de caire literari, tenint en compte els llibres llegits
durant aquest any: Viatge al Pirineu de LLeida de Josep
M. Espinàs, Viaje al Pirineo de Lérida de Camilo José
Cela i Tor, tretze cases i tres morts de Carles Porta.
(Més informació pàgs 5 i 8)

SECCIONS:

Arxiu i documentació
Barrancs
Bicicleta de Muntanya
Càmping
Competició UME
Escalada i Alta
Muntanya
Espeleologia
Infantil i Juvenil
Excursionisme
Arxiu Històric i
Infantil
i Juvenil
Fotografia
Natura
Càmping

Un any mes l’UME ha organitzat la Marxa del Garraf
amb una gran assistència de participants, tant a la
G-45, com a la G-21.
El dia abans, com ja és habitual, es va fer el
repartiment de dorsals a la rambla de Gavà. Va ser
multitudinari, durant tot el dia.
(Més informació pàgs 6 i 7)

19a Marxa
Garraf

del

Pàgines 6 i 7

1a sortida literària

Entrevista a...
Miquel Colomé
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Biblioteca
Assegurances
Biblioteca
Cartoteca
Boulder
Lloguer de Material
Cartoteca
Assegurances
Formació
Boulder
Lloguer de material
Rocòdrom
Rocòdrom
Escola de Muntanya

Aquest any la nostra participació de la loteria de Nadal és amb la grossa de Cap d’Any i correspon a 0,10 € per
a cada número. Com ja sabeu hi tenen dret a gaudir d’aquest premi els socis que portin més de sis mesos a
l’entitat. Ara només toca esperar què ens toqui i puguem celebrar tots junts!
Redacció
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Indignats!

Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVINGUTS:

2649

Anna González

2650

Cinta Manetas

2652

Lorena Serna

2653

Paula Domènech

2654

Pau Vilches

2655

Andrea Guiducci

2656

Guilio Guiducci

Un any més s’ha portat a terme la Marxa del Garraf. La 19ª edició i al diari local Bruguers no se n’ha fet cap
esment. No és el primer any que passa. L’UME és una entitat que ja porta 50 anys treballant per la muntanya.
Una entitat amb una llarga trajectòria històrica i on encara hi ha socis que hi són des de la seva fundació. Una
entitat en constant progrés i on es creen noves seccions i s’organitzen activitats, no només per als ciutadans
de Gavà sinó d’arreu de Catalunya, com és la Canicròs, la mitja marató d’Eramprunyà, el circuit de raquetes
(de la FEEC) i la Marxa del Garraf. Una Marxa que forma part de la Copa Catalana de Marxes de Resistència
amb 1.500 inscrits. I no surt al Bruguers? No s’ha informat a la ciutadania que s’havia previst per a l’11 de
novembre una Marxa que implica una gran organització i temps de treball per dur-la a terme? Una Marxa que
promociona Gavà i que ofereix un oportunitat per donar a conèixer la nostra ciutat, el nostre patrimoni, el
nostre entorn. Considero que hi ha una manca de sensibilitat quan s’actua d’aquesta manera. És indignant que
no se’n faci cap esment. Concebo el Bruguers com un mitjà d’informació sobre els esdeveniments més destacables de la ciutat. Per aquest motiu no anunciar la celebració de la Marxa del Garraf ha estat deplorable i una
manca de sensibilitat entorn la nostra entitat que enguany celebra ja el seu cinquantè aniversari.
Mercè Mitjans

Aplec 2013
Aquest any el dia 29 de setembre
va caure en diumenge i per
aquest motiu l’Aplec es va celebrar el mateix dia de sant Miquel.
Però a més la celebració va ser
especial perquè es va retre homenatge a Salvador Espriu en commemoració del centenari del seu
naixement.
Tot i que el dia anterior va ser
plujós i no es tenia clar quin seria
el temps del dia de sant Miquel,
finalment va lluir el sol i a poc a
poc l'esplanada del castell es va
anar omplint. Primer va anar arribant tota la colla que, organitzada
per la Unió Muntanyenca Eramprunyà, surt des de la plaça Batista i Roca per fer tot el recorregut
a peu. Després van anar pujant els

que, escèptics
amb el temps,
van .esperar a
assegurar-se
que no hi havia
risc de mullarse.
Un cop al castell, les activitats habituals i
esperades:
xocolatada,
missa, visita guiada, jocs de colles
i esporàdics repics de la campana
Miquela; es van completar amb
l'actuació de la Coral la Igualtat i
dels Castellers de Gavà.
Finalment es va fer un acte d'homenatge a Salvador Espriu, reci-

tant alguns dels versos en un acte
entre emotiu i solemne en el qual
es van alternar membres de l'organització del propi acte i voluntaris que s'hi van afegir.
Miquel Zurriaga

Tripleta de campions de
la CCCR13

58.000 visites
en 3 mesos al blog MG

Reunió CORREDORS i
MARXADORS

La Marxa del Garraf ha posat punt
final a la XVI Copa Catalana de
Caminades de Resistència amb
tres campions de la nostra entitat.
Oriol Barberà, que ha aconseguit
la seva primera copa, mentre la
jove parella Sergio Fuentes i Verónica Peláez ja són tetracampions,
tot uns veterans en aquesta modalitat. Per entitats, UME ha quedat
la quarta classificada en la Copa
Catalana de Caminades de Resistència i subcampiona del Campionat de Catalunya.

Més 58.000 entrades al blog de la
Marxa del Garraf des del mes de
setembre. El blog va arrencar per
a la Marxa de 2012 per donar i
oferir la màxima informació als
participants i per fer saber el que
es cou dins l’organització. Diríem
que després de l’encefalograma pla
amb 200 visites mensuals, el batec
de l’estiu va disparar setembre a
6.200, l’octubre a 22.000 i el novembre a 29.500, a manca de 10
dies d’acabar el mes.

Divendres 17 de gener a les 20.30
hores farem a l’UME una nova
reunió de corredors i marxadors
d’UME. Qualsevol soci federat
amb l’UME pot formar-ne part,
només cal assistir a la reunió en
què s’establiran les bases de la
temporada. Obert a tothom que
vol fer curses de muntanya, caminades de resistència, ultra-trails,
raquetes de neu, escalada o altres
modalitats competitives de la FEEC.

Redacció

Redacció

Redacció
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Berenar solidari
El passat 22 d’octubre es va celebrar un nou BERENAR SOLIDARI, en aquesta ocasió la trobada es va fer el local de
l’AV de les Colomeres.
Diverses entitats i persones van participar en aquest berenar, on es va tractar la necessitat o no de crear un menjador
social a la nostra ciutat. El debat va comptar amb la participació de dues persones que estan treballant en altres poblacions del Baix Llobregat en l’àrea de l’assistència social. La seva participació ens va ajudar a començar a definir les passes
que cal seguir per aconseguir informació de quines són les necessitats urgents de les famílies de la nostra ciutat.
A partir d’aquí hem començat a treballar i esperem que en pròximes reunions, a les quals esteu tots convidats, ja tinguem material i informació per iniciar aquest projecte o el que creguem necessari per a les persones més desvalgudes
de Gavà.
EL MONT EXCURSIONISTA NO EN POT QUEDAR EL MARGE, AJUDAR, COMPARTIR, DONAR I ALTRES VALORS SOLIDARIS SÓN ELS QUE ENS HAN FET DIFERENTS. PENSEU-HI.
Miquel Comas

Exposició 50 anys-50 cims
El passat 23 d’octubre es va inaugurar l’exposició de fotografies dels 50 cims, duts a terme durant la primavera , dins
les activitats planificades del 50è aniversari. L’exposició
constava dels panells on es veia la foto del cim amb els participants i on constava el nom del cim, l’alçada, la seva situació geogràfica i el nom dels participants. També es van exposar els banderins signats .
Redacció

Novetats CCCR14
El passat dia 18 de novembre, a la
reunió d’organitzadors de proves de
la CCCR, es van aprovar alguns punts
nous que afecten directament el participants. En primer lloc, l’edat mínima
de participació a la G45 serà de 14
anys, i en segon lloc caldrà un material mínim per participar-hi. A partir del
2014 serà obligatori portar una motxilla amb una reserva d’aigua, portar
una manta tèrmica, portar mòbil i
frontal.
Redacció

1r tram Marxa Garraf 2014
Com ja sabeu, la 20a Marxa del Garraf
de novembre de 2014 tindrà uns 15
km renovats. Perquè tothom de l’organització i voluntaris conegui tot el
recorregut dividirem la MG en tres
trams: Gavà –Garraf, Garraf – la Clota
i la Clota – Gavà. Així l’organització
aprofitarà per analitzar tots els trams
amb cobertura mòbil, agafar-ne la
traça, conèixer a la perfecció el nou
tram que desplaçarà el control de can
Carxol a dalt de la muntanya. El tram
Gavà – Garraf serà el 26 de gener.

ENQUESTA BUTLLETÍ
En el butlletí nº 30 comentàvem que
ja portem cinc anys amb aquesta nova
publicació. Volem comptar amb la
vostra opinió per poder millorar. I
també tenim interés per saber què en
penseu del butlletí. És en aquest sentit que hem elaborat aquesta petita
enquesta, que podeu respondre a
través de https://docs.google.com/

formsd/1_twJbCLKqg6MckRL_58
a9AAFG5v-DQFgzlyzXtDEzY/edit
O en format paper i entregant a secretaria ( dimecres i divendres) durant el mes de desembre.
Moltes gràcies per la vostra
col.laboració!!!
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Multiactivitat de tardor: Cap de setmana a Àger
El passat 5 d'octubre, després de llevar-nos ben d'hora, ben
d'hora, ben d'hora, vam enfilar cap a Àger per gaudir d'un cap
de setmana profitós. En teoria, el primer matí, l'havíem de
dedicar a caçar bolets. Tothom deia que aquest era un any
propici. Que si havia plogut molt, que la caloreta havia arribat
just a temps, que trobaríem bolets a cabassos... Amb bones
expectatives, i havent fet el cafetó de rigor, després de superar la Pobla de Segur i escampar-nos pel bosc, la veritat és
que vam trobar el just per dinar. Potes de perdiu, rovellons, i
algun camagroc. Això sí, qui més en va caçar, com a bon expert, va ser l’Alfonso.
Malgrat que n’hi havia un munt de corcats, després de triarlos, vam agrupar-nos per dinar en una zona de picnic propera
al camí, i vam poder recuperar-nos gaudint d'uns excellents
espaguetis i arròs amb bolets.
Havent dinat, vam continuar la jornada pujant amb els cotxes
pel coll d’Ares, just a tocar del penya-segat prop del Parc
Astronòmic del Montsec on els més atrevits es llencen en parapent. Només un dels gairebé vint-i-cinc que hi anàrem s'hi va
atrevir: bravo, Alfonso!
Cansats ja de tant d'anar amunt i avall, vam acabar la jornada muntant les tendes al càmping d'Àger, amb gent de la secció de
SEAM, que estaven practicant escalada a les parets del Montsec. Un bon brou amb mandonguilles per sopar ens va permetre
fer un pausa, ja que tot seguit vam anar a gaudir de l’observació d’un cel només enterbolit per alguns núvols llisos. L’espectacle
estellar d’aquella nit va posar punt i final a aquell dia tan intens...
L'endemà ja no ens vam llevar tan d'hora, però ho vam fer just a temps d'acomiadar-nos dels de SEAM, que tornaven a enfilarse pels penya-segats. Després d'un bon esmorzar, vam tornar a posar-nos en marxa, per enfilar-nos al cim de Millà. La vista
que se'ns oferia des d'allà era magnífica: el pantà de Canelles, el congost de Mont-rebei... i a més vam conèixer un pastor molt
peculiar, pràctic de la contrada, que se'ns va afegir i ens va fer de guia, amenitzant la jornada amb moltes explicacions sobre les
plantes remeieres i aromàtiques de la vall i fins i tot ens va arribar a cantar dues cançons! Un matí genial.
I per culminar-ho, de retorn al càmping, un bon dinar a base de botifarra amb seques. Però tot el que és bo s'acaba. I així,
havent dinat, després de fer el rotet, vam haver de desmuntar tendes i tendals, omplir els maleters dels cotxes respectius, i
enfilar el camí de tornada... fins a la propera sortida!
Jordi Campmany

Visita dels guies del castell amb els tècnics
El 14 de setembre, el grup de guies voluntaris d’Eramprunyà va fer una vista al castell amb els tècnics del Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació, que van explicar la feina feta durant l’estiu en el Camp de Treball en què van participar
25 joves, i el que hi tenen previst de fer fins a finals d’any.
Actualment ja s’ha desenrunat tota la sala noble, on es poden veure
les majestuoses arcades en tota la seva magnitud. En aquest sector
s’ha recuperat l’estructura en habitacions de la masia que va funcionar
a les ruïnes del castell entre els segles XVIII i XX. També s’ha desenrunat un corral adossat al mur exterior, s’està excavant el terra de la
torre mestra, i el 21 d’octubre va començar l’estudi i restauració de
la teulada de la capella de Sant Miquel, que es vot retornar a l’estat de
principis del segle XX.
Segons les primeres impressions, després de ser destruït el 1469, el
castell no va ser rehabilitat, com a masia, fins a mitjan segle XVIII.
Josep Campmany
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1a. ruta literària de muntanya
I CAPÍTOL: Dissabte 12 d'octubre
07:00 h. Davant del Lidl, Gavà. Els integrants del "Grup Pérez" (Miquel, Mercè, Maite, David, Miquel Z, Mercè M, Juan i Paulina) fiquem a la coctelera 4
llibres que hem llegit al nostre club de lectura "Fita i Petjada" i que ens portaran a fer un viatge fascinant:
Viatge al Pirineu de Lleida de Camilo José Cela; A peu pel Pallars i la Val d'Aran, de Josep Maria Espinàs; Nou viatge al Pirineu de Núria García Quera;
Tor, tretze cases i tres morts, de Carles Porta. Tots quatre són un referent
que ens serveix com a punt de partida per al nostre peculiar viatge. Amb uns
objectius concrets: gaudir dels llocs esmentats en ells i conèixer personalment un dels personatges de Tor, "El Palanca", un nom fet llegenda.
09:30 h. Al mític Café Palermo, a la Pobla de Segur, establiment en el qual
s'ha esvaït el glamur d'anys enrere quan el Cela i l'Espinàs van començar allà
per 1956 el viatge per escriure els seus respectius llibres. Esmorzem i intentem xerrar amb el cambrer que, com que és molt jove, no ens serveix de
gaire ajuda; quan ens disposem a pagar, preguntem per "El Palanca" i es crea
un moment tens, fa cara de pocs amics, ens dirigim a la sortida capcots i la
idea que no ho tindrem fàcil. Això sí, només creuar la porta de sortida, tornem a recuperar la nostra illusió.
Una de les coses que hem de fer és anar a comprar el típic embotit “Xolís”;
ens encaminen a la Carnisseria Bellera, on ens atén una parella molt trempada, el Jesús i l’Ana, que ens expliquen un munt de coses sobre el Cela, sobre
l'antiga Fonda Cortina; també sobre el nostre personatge fetitxe, el nou llibre
de Pep Coll, Dos taüts negres i dos de blancs. Són tan agradables que haurien estat uns companys de viatge excellents. Els
deixen amb la seva tasca, molt agraïts. Aturada a l'oficina de turisme per poder contemplar els antics cartells que van guanyar
el 1r, 2n i 3r premi d'un concurs de mitjan segle XX que va convocar l'alcalde Boixareu, per donar a conèixer la Pobla de
Segur com “la porta dels Pirineus”. I descobrir que existeix una associació, L'Obrador Xisqueta, que compra llana a un preu
adequat als pastors que tenen aquesta raça d'ovelles del Pirineu,amb la qual fan diversos productes d'artesania 100 % llana
verge que comercialitzen: guants, gorres, ninos, etc.
Per acabar i com a suggeriment d'en Jesús, anem al bar Nou Sport, on sembla ser que encara tenien la “palangana” que va fer
servir el Cela per xuclar una quantitat considerable d'aigua pel cul. Els més valents entren primers, els més covards els darrers: una filera de 8 elements amb cara d' illusió, esperança, vers la cara de desconcert, estranyesa, estupor de la cambrera;
deu pensar que som bojos. Aquesta situació ens fa esclatar en rialles; hem cremat els cartutxos en aquest poble, si no marxem ja, segur que ens en faran fora. Ja sap tothom que som allà i a més fent preguntes molt estranyes...
11:50 h. Font de la Figuereta. Omplim les nostres cantimplores a la mateixa font que ho van fer els nostres personatges, ara
nosaltres. Ens dirigim al camí, creuant la carretera que va ser l'inici del viatge d'ella. Caminem al voltant de dues hores i mitja
entre divertides i estrambòtiques converses que barregen una infinitat de temes, i així estem arribant al monestir de Sant
Pere de les Maleses, creat aprofitant una bauma, gairebé està totalment derruït. Girem cua fins a l'encreuament del camí pel
qual venim i el que ens porta a la "cova de la serp" per fer la circular. Per la mesura de la cova, la serp devia ser un monstre
quaternari...! Per si fos el cas, mengem alguna cosa per agafar forces, acabarem el cercle arribant al congost de Collegats,
veient els típics escaladors.
En un cert moment trobem un túnel, en el qual els més atrevits es fiquen i altres quatre ens quedem fora. S'endinsen en la
foscor, la pudor i desapareixen; estem esperant asseguts, però no surten. A veure si serà un túnel del temps i ara estan en
una altra època, potser en el 56? Potser hàgim d'entrar a
rescatar-los... En sentir veus ens girem i són ells "Els quatre
genets de l'apocalipsi": no han viatjat en el temps, només
han trobat la sortida de serveis del túnel de la carretera que
va parallel al nostre camí. Així doncs, reprenem la marxa
fins a la font de la Figuereta, i en una taula mig ombrejada
fem un meravellós picnic.
16:10 h. Bar La Cova a Gerri de la Sal; un cop avisada la
senyora Dolors, que ens farà la visita a les salines, fem el
cafè xerrant amb el senyor Josep Perol que molt amablement ens fa cinc cèntims sobre la visita del Cela i l'Espinàs i
tot el que van fer a Gerri, on van dinar, pernoctar, etc. Per
descomptat, també pregunten pel Palanca, creu que està a
l'hospital de Tremp. I si... ens fem pasar per familiars directes per anar a visitar-lo? Vinga baixem dels núvols, que ens
està esperant la Dolors!

(continua pàg. 8)
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19a Marxa del Garraf:
Diumenge 10 de novembre de 2013. 5
del matí. Sona el despertador. Comença
un dia molt esperat durant tot l'any: la
19ª Marxa del Garraf. Última prova de la
temporada de la Copa Catalana de Caminades de Resistència. Comença una
jornada carregada d'emocions intenses.
No hi ha temps a perdre. Ja tinc el dorsal perquè dissabte vaig recollir-lo l’UME, però no puc fer tard perquè aparcar
a prop de la sortida no serà fàcil.
5:45. Ajuntament de Gavà. Caram, quanta gent! La cua fa vàries voltes. Mentre
busco el meu germà entre la multitud
em trobo amb alguns companys de les
marxes de la Copa Catalana d'aquesta
temporada. No podia faltar en Xavier
Capdevila amb la seva càmera. També
saludo la Montse, la seva dona, en Xavier i en Josep Maria de Tàrrega, en Pep
Lluís, entre d’altres.
“Oriol! Aquí!” El meu germà entre la
multitud. Pensava que no ens trobaríem. “Bon dia brother. Ho portes tot? Et porto piles per al frontal”. Ja en tenia.
Em dóna un parell de gels energitzants. A casa tan sols me’n quedava un, i val més anar sobrat que no pas fer curt
amb aquestes coses.
6 en punt. Ara sí, sona l'esperat coet de sortida! Esperem el nostre torn per escanejar el dorsal. La cua avança força
ràpida. Quin honor ser escanejats pel president de l’entitat, en Néstor Gómez. Fins a l'arribada, “presi”!
Control 1. Campgràs. 7:13. Km 8,9
La rebuda que em fa el meu mentor en el món de l’escalada, el meu amic i company de l’UME Miguel Ángel Sánchez,
és tan inesperada com emocionant. “Qué grande que eres Oriol! En mi próxima vida quiero ser como tú!” No se
m’escapen les llàgrimes per poc. El company de l’organització, Toni Guasch, també em saluda i escaneja el meu dorsal. Sota la carpa, de forma altruista i havent passat la nit a la intempèrie, en Rodrigo, en Marcos, la Mari i altres
companys de l’UME ens tenen preparat el millor esmorzar del món. Què més es pot demanar?
Control 2. Garraf. 8:08. Km 16,37
“Bon dia Josep Maria, tot bé?” “Bon dia, Oriol. De moment tot correcte, sense incidències”. En Josep Maria Comas
és el responsable del control/avituallament de Garraf. El més especial d’aquest control i en conjunt d’aquesta Marxa
és la proximitat amb el mar. És l’única de tota la Copa Catalana en què es trepitja la sorra de la platja i més d’un no
pot resistir la temptació de banyar-s’hi.
Comença un tram i un moment dels més fatídics, temuts i complicats de tot l’itinerari. Toca la pujada en direcció a
can Lluçà fins al següent control. No són molts quilòmetres, però el desnivell és potent, amb gairebé un quilòmetre
inicial d’asfalt.
Control 3. Vallgrassa. 9:09.
Km 22,78.
Quina temptació de no continuar
i arrasar amb tot el que hi ha.
Menjo una mica de codony, de
llaminadures, de gelea, i a continuar. Travessem una riera que
m’és coneguda. Passa pel costat
de la masia de Vallgrassa. És un
tram planer i les pedres del camí
no són tan feixugues com als
corriols de l’inici. A més, està
envoltat d’arbres d’arboç, madroño en castellà. Són una delícia.
Agafo de tant en tant un grapadet
i vaig menjant. Tenen un sabor
espectacular. Són dolços i refrescants. Un bon suplement als avituallaments.
EL
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amb alt nivell de participació!
Control 4. Can Carxol. 09:53. Km 28,54.
Veig el Juanjo, company de l’UME i responsable
del control de can Carxol, molt esverat. Caminant amunt i avall. A més, hi ha una ambulància i
els bombers. Algú s’ha fet mal. No deu ser res
insignificant si n’hi ha tantes dotacions.
(Jo) “Hola, Juanjo, qué ha pasado?” (Juanjo) “Un
compañero de la UME, Juan Antonio, el hermano
de Mari Jiménez Sevillano, ha sufrido una caída y
se ha golpeado en las costillas, se lo llevan al
hospital”. Efectivament, el cop havia estat molt
fort. Dies més tard de la Marxa he pogut parlar
amb en Néstor, president de l’UME, i em tranquillitza saber que el Juan Antonio no va patir
fractura i es recupera favorablement.
No són ni les 10 del matí. Davant d’aquest panorama no tinc quasi gana. La botifarra és deliciosa,
fa un any el meu paladar en va donar fe. Però
avui és massa per a mi. Em conformo amb la
taronja.
No puc plasmar en paraules el que sento en
arribar a la Morella el dia que faig la Marxa del
Garraf. Són moltes emocions i sentiments experimentats en aquest instant: bons records, satisfacció personal, increment de l’autoestima... Una imatge val més que mil
paraules.
Control 5. La Clota. 11:13. Km 36,58.
El pernil que talla el meu amic i company Juan de ben segur que és un dels millors plaers que hom pot degustar, però
hi renuncio. Omplo el meu bidó d’aigua, on porto l’isotònic en pols, i continuo. Queden pocs quilòmetres! Això ja ho
tenim!
Control 6. La Sentiu. 12:00. Km 43,05.
2 quilòmetres i això ja està, no m’acabo de fer a la idea. Apa, unes quantes llaminadures, una mica d’aigua al bidó, i cap
a la línia de meta.
Travessar carrers asfaltats de la urbanització de la Sentiu a aquestes alçades de la Marxa no em fa illusió. Però són
curts i de seguida vas a parar al pícnic de can Llong. D’allà creuem la carretera a l’altre cantó i ja som a la pista forestal
per on hem començat fa unes hores a les fosques.
Va, Oriol, que ja quasi hi ets. No t’enfonsis. És igual si algú aconsegueix avançar-te, no t’has de sentir pitjor. Arribis en
el moment que arribis, saps que allà hi serà la teva gent. Per primer cop et vénen a rebre com un campió al final d’una
Marxa, un detall que portaves tota la temporada esperant com un tresor. Aquest serà el teu millor trofeu.
Els bombers, la rotonda, el Parc del Millenni, la Piscina Municipal, el Collegi Jacme March... Vinga, quasi hi ets! Últim
pas de vianants. “Gràcies per
deixar-me passar”.
Déu meu! Quina gentada! Se
m’accelera el cor! El que
sento en aquest instant s’ha
de sentir segur quan acabes
una marató o una ultratrail.
Quina passada!
Vaig mirant totes les cares.
On sou? Caro! Mama! Haureu arribat a temps? Sí! Hola!
Ja sóc aquí! Quina alegria!
Estic que no hi cabo a la pell!
No m’ho puc creure! Vaig a
recollir el diploma!
Gràcies i enhorabona als
voluntaris i a tot l’equip organitzador. Us mereixeu un 10
en tots els sentits. Fins a la
propera!
Oriol Beltran
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Premiats de la Marxa
El passat 15 de novembre, al local de l’UME es va fer el reconeixement dels més joves i més grans de les dues Marxes, així
com dels gavanencs més joves i més grans també. A continuació es va oferir un petit refrigeri per als voluntaris i per als
premiats, moment que va servir per xerrar sobre la impressió
de la Marxa d’aquest 2013 i ja es començava a projectar la
següent Marxa.
Els premiats a part del diploma van rebre un obsequi.
Redacció

1a ruta literària de muntanya ( continuació)
Anem cap a les salines, on ens ensenya tot el procés, començant per l'extracció de l'aigua salada del brollador, la història, l'utillatge i els estadis pels quals va passant l'aigua. Mare de Déu! Quina feinada! Hem descobert que és un procés
molt lent i artesanal. La Dolors vol revifar la salina amb tanta alegria i empenta que ens encomana la illusió pel seu
projecte, tot i les dificultats que es troba, sobretot de caire econòmic. Comprem uns pots d'or blanc “sal del Roser”,
com a record. Ens acomiadem fins una altra, molt impressionats per l'elaboració del producte.

EL

GRUP

19:00 h. Aparcament de Sort, a les nostres ments només un objectiu clar: trobar el Palanca. Ens encaminen cap a l'hostal Collades, establiment on viu ja fa 12 anys. Prèvia trucada telefònica ens rep la mestressa del mateix, la Dolors (no la
de Gerri), que ens deixa una cosa clara: el Palanca és al poble, segurament passejant o en un dels bars, El Pillo o La
Conxita (que és el que normalment fa) i vindrà a sopar a les 9.15 h. Visca! No hi és a Tremp, ni a l'hospital, ni a la residència, tothom ens ha donat pistes falses fins ara... però aquesta és la nostra, ve de primera mà, ara si que ho aconseguirem. Ens en fa una breu descripció i anem a cercar-lo, quins nervis!
Vinga, fem una cerveseta, bé, si trobem aquests bars ja que la Conxita no és tal, es diu Bar Pirineo, El Pillo també té un
altre nom, ens informen els vilatans. Entrem i demanem les begudes, preguntem pel nostre objectiu, que diàriament
acostuma a venir per aquí però segurament avui ha quedat amb el noi que li porta les coses del camp. No importa,
esperem... Tic tac, tic tac, passa el temps.
-Que et podem fer una foto, Conxita?
-Ni parlar-ne!!!
És un quart de vuit i hem d'anar a comprar la loteria de La Bruixa
d'Or. Quin espectacle muntem només per fer-nos una foto amb la
bruixa, una altra amb l'escombra, amb la moto. Cridem l'atenció
per allà on pasem, es giren i sembla que pensin: “¡Els bojos de la
Pobla han arribat a Sort!”
Pel carrer principal tornem cap al bar de la Conxita. Ara sí que
ho tenim a prop, per fi coneixerem el Palanca, sentim una curiositat
i alhora un nerviosisme, cada pas és una aproximació al nostre
objectiu, ja gairebé el podem tocar; ens deixarà fer-nos una foto
amb ell?
Quan arriben a l'alçada del bar ens acosten a la finestra, mirem
cap a la taula que quotidianament fa servir...
Continuarà...
Paulina Parra
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Ascensió al Pollegó superior del Pedraforca
Assolirem aquest magnífic cim des de Gósol per una ruta molt poc concorreguda i ben senzilla on gairebé no haurem de grimpar exposats, tot i estar trepitjant aquesta imponent muntanya símbol del
món excursionista del nostre país
Està senyalitzada des de Gósol fins a l’Enforcadura mitjançant d’un sender local
PR-C 123 amb colors blanc i groc, i des d’allà cal seguir a
l’esquerra per una canal de roca senzilla fins assolir el cim.
Sortim de la plaça Major de Gósol seguint la carretera en
sentit sud cap a la rotonda d’entrada a la vila venint des de
Saldes. Abans d’aquesta rotonda i en un aparcament surt
una pista a l’esquerra que seguirem, i a pocs metres veurem
un pal indicador que haurem de seguir a la dreta en direcció
a l’Enforcadura del Pedraforca a 3,7 km.
El camí, sempre dret, travessa el torrent pedregós i sec de
l’Arrubinat i entra en una zona de bosc de pins força espès
que s’enfila fent ziga-zagues de forma molt pronunciada. En
algun tram cal parar atenció per no perdre els senyals grocs
i blancs.
Arribem al pla de la Serra, un prat amb bones vistes del que
encara hem de recórrer. Continuem pel bosc, per la carena
de la serra de la Tossa salvant alguns esglaons i obstacles
pedregosos. El corriol passa per sota les canals del Coll de
Cabra amb vistes que comencen a ser vertiginoses i amb
precaució per alguns trams relliscosos que ens van preparant pel que ens esperarà pocs metres més amunt: la tartera
de Gósol.
Seguint els senyals grocs i blancs la tartera es remunta fàcilment, ja que ens obliga a marxar per les zones menys exposades guanyant alçada i sense patinar gaire.
Anem gaudint del panorama que deixem enrere aprofitant alguna parada quan el terreny ho permet i no triguem a
assolir l’Enforcadura entre els dos pollegons del Pedraforca. Aquí sí que val la pena aturar-se una estona. Tot just al
nostre davant cau vertiginosa i pronunciada la tartera de Saldes, per on transita una gran majoria d’excursionistes i
per on segueix el nostre PR-C 123 que ara deixarem. Darrere nostre es veu petit el poble de Gósol i la tartera que
hem remuntat.
En uns 15 minuts s’assoleix el cim i ho farem seguint cap a l’esquerra per un pas estret que entra a la canal que ve de
la bretxa de Riambau. Grimparem sense perill pels passos més assequibles i passant una petita cavitat que ens quedarà
a la dreta i ens ajudarà a orientar-nos definitivament cap al cim ja visible uns metres més amunt.
Ara només caldrà gaudir de l’extens panorama d’aquest cim privilegiat que s’estén des del Pirineu occidental, terres
andorranes i la Cerdanya passant pel Cadí i Ensija, Catalunya central, fins al Montseny i el prelitoral.
Tornarem pel mateix camí per on hem vingut amb les mateixes precaucions citades.

FITXA PRÀCTICA
Punt de sortida / arribada: plaça Major de Gósol
Com arribar-hi?: 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 Ctra. B-400 direcció
Saldes/Gósol i Pedraforca. Per la mateixa carretera arribarem a Gósol, on deixarem el cotxe a un aparcament a l’entrada del poble just passada la rotonda a la dreta. Caminarem 5 minuts i escaig fins a arribar a la
plaça Major.
Senyalització: PR C-123 de Gósol fins a l’Enforcadura (marques grogues i blanques). De l’Enforcadura al cim, camí
no senyalitzat però evident per roca.
Distància/desnivell: 10 km / 1.083 m (+) 1.083 m (-)
Altitud mínima: 1.423 m Gósol // Altitud màxima: 2.506 m Pollegó superior del Pedraforca
Temps aproximat: plaça Major – Enforcadura: 2 h 15’ // Enforcadura – Pollegó Superior: 15’
Temps excursió sense parades: 4 h 15’
Dificultat: Moderada / Alta. Pendent pronunciat sobretot a l’inici de l’excursió. Trams relliscosos poc abans de la
tartera i durant la mateixa en l’ascens. Grimpada / desgrimpada no exposada, però on cal parar molta atenció de no desprendre pedres i de no patinar. Amb una previssió meteorològica mínimament adversa cal
renunciar a l’excursió. Amb neu i gel el nivell es fa molt alt i no apte per a tothom.
Atractius de la sortida: Panoràmiques des del cim. Entorn natural per on transcorre la ruta, Serrat Verd, tartera.
Podem arribar a veure isards que poblen la zona.
Jordi Llorens
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Entrevista a... Miquel Colomé
“Veig un futur esperançador”
El Miquel és un dels socis fundadors de l’UME. Durant els
primers anys va tenir molta activitat dins del grup, tant
per la seva inclinació vers la muntanya, com per la seva
dedicació per tal de crear una nova entitat. Actualment,
encara n’és un soci collaborador tot i que fa tasques
menys excursionistes i més tranquilles com és el buidat
de tots els butlletins i la seva implicació en el llibre del
50è aniversari de l’UME. Realment, l’ajut del Miquel ha
estat molt important; ja quan es va tornar a collocar la
creu de la Morella l’any 2011 es va implicar molt en
l’exposició i des d’aleshores no ha deixat de tornar a ajudar al grup.
Ara està jubilat, però de jove, a part de treballar en la
seva impremta, també va estar en un grup de teatre al
Centre Cultural i va ser component del Grup Armòniques Rítmics arribant a ser dues vegades campió d’Espanya. Realment el Miquel sempre ha estat molt actiu i ho
continua sent.
És el soci núm. 2
Com van ser els teus inicis a l’UME?
Els meus inicis a l'UME van ser a Can Sellarès quan ens vàrem ajuntar el grup Els Guaitanius amb els integrants de Can Sellarès. Els nostres interessos en aquell moment eren, principalment fer excursions i
“espele” tots junts.
Vas ser un dels fundadors del grup. Quines eren les vostres aspiracions en aquell moment?
En aquells moments érem molt joves. Les aspiracions que teníem eren, bàsicament , sortir a la muntanya a
passar-ho d’allò més bé. De mica en mica en anar-se engrandint el grup vam anar ampliant es activitats, així
doncs a part de fer noves sortides també vam començar a organitzar i dur a terme marxes de regularitat,
campaments i altres idees que `sorgien sempre amb molta il.lusió. Francament sempre teníem activitat al
grup.
Quines dificultats vau trobar?
Al començament , quan vam anar a Can Sellarés, no vam trobar cap facilitat, a més el factor illusió més el
factor sorpresa davant tanta novetat ens feia sentir molt bé. Però en el moment que vam decidir marxar i
continuar pel nostre compte, van començar a sortir problemes tant de caire organitzatiu com econòmic.
No podem oblidar que els començaments mai són fàcils per a qualsevol entitat.
Però davant les situacions difícils hi vam posar voluntat i empenta i això va ser la clau per sortir-ne perfectament i arribar al dia d’avui, en ple 50è aniversari de l’UME. Cinquanta anys són molts anys, sobretot quan
penses que els socis d’UME som gent que ens hi dediquem voluntàriament. Mai hauria pensat que es pogués
arribar a límits tant alts, és a dir, a que l’UME representii actualment un grup de muntanya molt potent.
En quines seccions has estat i què és el que t’ha agradat més?
Doncs he fet sobretot molt d’excursionisme, molta espeleologia ( que se’n feia molta als inicis del grup) i
també he estat a la secció de Càmping Caravàning. Per mi , on he disfrutat més i el que m’ha agradat molt és
l'espeleologia.
El fet que tinguessis una impremta va ser un ajut per al grup. De quina manera?
Realment es va ajudar fent la propaganda o més econòmica o gratuïtament. Calia teni ren compte que ens
certs moments el grup tenia dificultats econòmiques i els socis havíem de collaborar com podíem. L’objectiu era que l’UME continués mantenint activitat.

EL

GRUP

I com veus el futur de l’UME?
El futur el veig esperançador veient per una banda com les seccions Infantil i Juvenil treballen amb els nous
socis petits i els inculquen l'esperit del muntanyisme i per l’altra el creixement en parallel tant d’activitats
com de socis.
Mercè Mitjans
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Formació ( desembre-gener)
Vols adquirir autonomia a muntanya? Aquí tens els cursos que es realitzaran en els propers mesos. Recordeu que els socis d’UME teniu un petit ajut econòmic per a la realització de cursos de muntanya. Sapigueu
que tots els socis poden rebre subvenció de l’entitat (mireu les bases a l’entitat). Si estàs interessat en altres
cursos, fes-nos-ho saber i t’assessorarem.

Iniciació a l’ ESCALADA
Nou any, data sense concretar.
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).

14 de desembre
Jornada Tècnica de Detecció de Víctimes d’Allaus
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: www. http://
aeebll.blogspot.com.es
Preu del curs: 20 € per a federats. Data límit d’inscripció: 4 de desembre.

del 21 al 26 de gener
Curs d’ORIENTACIÓ
Docència a càrrec de membres d’UME. Lloc: UME per a la teoria i muntanya per a les pràctiques. Les dates
concretes del curs són: teoria: dimarts 21 i dijous 23, de 19.30 a 21.30 h i sortida pràctica diumenge.
Redacció

CANICROSS I MITJA MARATÓ D’ERAMPRUNYÀ

Pessebre 2013

Per segon any consecutiu, uns quants socis
de l’entitat treballen en l’organització de
dues proves que es van estrenar el passat
mes de gener amb motiu del 50è aniversari
de l’UME. Parlem del Canicròs i la Mitja
Marató d’Eramprunyà.
La cita esportiva tindrà lloc el proper 2 de
febrer amb sortida i arribada a Gavà tot i
que amb circuits diferents. El recorregut de
la Mitja té 22 km i uns 2.000 m de desnivell total acumulat. Els corredors podran gaudir de corriols tècnics i de grans vistes panoràmiques des de diversos
punts del Parc del Garraf. El Canicròs, amb la meitat de recorregut que
l’anterior i amb uns 900 m de desnivell total, permetrà que els corredors, amb
els seus respectius companys de quatre potes, descobreixin una zona forestal
de la ciutat propera però a la vegada desconeguda per a molts.
Va ser l’any 2005 que es va fer per primer cop un canicròs a Catalunya i des
d’aleshores aquesta disciplina esportiva, consistent en córrer lligat a un gos, ha
anat creant més adeptes. El gos utilitza un arnès i ajuda el corredor estirantlo mitjantçant una línia de tir.
A dia d’avui el comitè organitzador està acabant de tancar diverses qüestions
perquè aquestes proves entrin en properes edicions dins el calendari de curses de la FEEC.
Per altra banda, necessitem voluntaris per a les curses, ja que sense ells i elles
res del que hem explicat es podria portar a terme.
Les inscripcions s’obriran a principis de gener de l’any vinent. Trobareu tota la
informació actualitzada a través del web:
www.canicrosseramprunya.blogspot.com.es
Jordi Llorens

El dia 15 de desembre anirem a posar el pessebre a Taradell. Sortirem
a les 8:30h de la Carretera Santa
Creu de Calafell, davant del Lidl, en
autocar. El preu serà per a soci 5€ i
per a no soci 8€. El preu inclou el
transport, haurem de portar esmorzar, dinar i aigua de casa.
L’arribada será a les 18h al mateix
lloc de sortida. Hi pot venir qui vulgui, pares, mares, avis, tiets, germans
petits... i haurem d'estar molt
atents... potser hi ha sorpreses!
Laura Zurriaga
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DATES

DESEMBRE 2013

DESCRIPCIÓ

SECCIÓ

ACTIVITAT

SEAM

RAQUETES DE NEU

GR 11 – Sender transpirinec, etapa Zuriza-Lizara. Places limitades.

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

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

BTT

MASSA CRÍTICA

Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . 20 h davant el local social

Entitat

CLUB DE LECTURA

Actes 50 aniversari

TAULA RODONA

Dissabte 14

Excursionisme

SENDERISME

Diumenge 15

Infantil/Juvenil

SORTIDA

Anirem a posar el pessebre amb família i amics. Inscripcions secretaria fi

Diumenge 15

BTT

SORTIDA

Participarem a la Marató de TV3 amb els companys de Sant Climent.

Divendres 20

Entitat

BRINDIS DE NADAL

Celebrarem el Nadal amb cava i turrons. També darrer dia de secretaria.

Pont 6, 7 i 8
Diumenge 8
Dijous 12
Dimarts 10
Divendres 13

Nova cita del club de lectura “Fita i petjada”. A les 19 h, a la
BJSV, tertúlia amb J. F. Delgado, autor de “Sota de signe de Durga”
Xerrada colloqui sobre “El present i el futur de l'entitat”. Vine i participa-hi, hi tens molt a dir. A les 20 h, a la nostra seu social.
GR -175 Ruta del Císter, etapa Rocafort-Santes Creus.

Dissabte 21

BTT

SORTIDA EN BICI DE Farem l'Ordal, Sant Pere de Ribes i Sitges. Si no tens bici de rodes estreCARRETERA
tes pots posar rodes de carretera a la BTT, funciona igual!

Diumenge 22

BTT

SORTIDA ENTRENA- Preparació de la propera “5 pics de Begues”. Aprofitarem per acabar de
MENT
posar el pessebre a La Mola. Informació al vocal de la secció..

Dissabte 28

BTT

SORTIDA ENTRENA- Preparació de la propera “5 pics de Begues”. Segona etapa de preparaMENT
ció. Més informacio al vocal de la secció.

Diumenge 29

BTT

SORTIDA EN BICI DE Volta a Montserrat amb bicicleta de carretera. Si no tens bici de rodes
CARRETERA
estretes pots posar rodes de carretera a la BTT, funciona igual!

DATES

GENER 2014

DESCRIPCIÓ

SECCIÓ

ACTIVITAT

Diumenge 5

BTT

SORTIDA EN BTT

Dijous 9

BTT

MASSA CRÍTICA

Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . 20 h davant el local social .

Dissabte 11

BTT

SORTIDA EN BTT

Vies Verdes de Girona, tram Ripoll -Girona. Informació secretaria/vocal

Dissabte 11

Excursionisme

SENDERISME

Diumenge 12

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Diumenge 12

BTT

SORTIDA EN BTT

Diumenge 12

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

Divendres 17

Equip corredors i
marxadors UME

REUNIÓ

Diumenge 19

BTT

SORTIDA EN BTT

Dies 21, 23 i 26

Entitat

FORMACIÓ

Dimecres 22

Entitat

CLUB DE LECTURA

Dissabte 25

Entitat

ESQUÍ ALPÍ

Dissabte 25

Excursionisme

SORTIDA MATINAL

Diumenge 26

Excursionisme

Diumenge 26

BTT

Sortida de tot el dia a Collserola. Informació a secretaria o al vocal.

GR - 1, etapa Empúries-Congost de Mont-Rebei. Inscripcions a secretaria
Excursió a la Roca Corbatera (Priorat). Inscripcions fins el 8 de gener.
Sortida al Montseny. L'objectiu és pujar fins al Turó de l'Home.
Visita guiada al castell d'Eramprunyà i rodalies de la mà dels guies
voluntaris d'UME. Cal fer reserva prèviament al telèfon 932639610.
Reunió de corredors i marxadors d'UME. Ens trobarem a les 20,30 h a la
nostra seu social per valorar l'any i definir criteris per a la nova temporada.
Els 5 pics de Begues. Ens afegim a la sortida preparada pel Club cde Begues
Curs d'iniciació a la orientació. Inscripc. a secretaria fins el 17 de gener.
Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la Biblioteca
Josep Soler Vidal, comentem "Everest 1996" de G.W. Dewalt - A.Bukreev.
Sortida d'esquí alpí i Raquetes de Neu. Inscripcions a secretaria.
Excursió matinal pel Baix Llobregat, circular Gelida-Montcau-Gelida.

MARXA DEL GARRAF Primer tram Gavà - Garraf. Inscripcions secretaria fins el 22 de gener.
BICI DE CARRETERA Montserrat amagat amb calçotada. Pedalarem per la terra de les vinyes.

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

