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Bicicletada fins a la platja de
Gavà
El 30 de març, amb la primavera recent arribada,
farem la tradicional sortida amb bicicleta fins a la
platja de Gavà, organitzada per la secció de BTT, que
tenen molta marxa. Com és tradicional, es podrà
gaudir d’un apetitós esmorzar de pa amb tomàquet,
xistorra, pernil dolç... I després un cafetó. Us
convidem a assistir-hi!
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Un any més l’UME organitza el circuit català de
raquetes de neu a Guils de Cerdanya. La cita serà el
proper diumenge 9 de març . No obstant el grup
collaborador farà una sortida la setmana abans per
revisar el terreny i el dia anterior per marcar el
circuit. Les inscripcions cal fer-les a través de la
FEEC .
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Dues sortides pel
pessebre

50 anys fent muntanya!
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Editorial
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Hem celebrat 50 anys!
Any 2013, 50è aniversari. Molts recordarem aquesta data, hem celebrat el nostre 50è aniversari. No faré una
valoració dels actes celebrats però si que m’agradaria reflexionar sobre el que significa poder celebrar aquets
50 anys. Que una entitat com la nostra hagi estat capaç d’arribar a aquests 50 anys, i que des d’aquell embrió
que van gestar un reduït nombre de joves als voltants de l’any 1963, fins arribar al dia d’avui, hagin passat 50
anys, amb tot el que ha representat, tota una etapa que no es pot passar per alt.
Aconseguir que l’UME sigui una entitat totalment consolidada, amb plena activitat i amb més de 700 socis no
ha estat per casualitat, ha estat possible gràcies a la dedicació de molta gent: amics i socis que durant les diferents èpoques han anat aportant-hi el seu granet de sorra, granet de sorra que per molt petit que sembli
segur que ha contribuït a l’èxit collectiu que ens ha fet arribar als 50 anys.
Moments difícils i de crisis, altres moments millors, però l’esperit de pertànyer a l’UME ha estat sempre per
sobre dels valors individuals, el sentit de grup que sempre hem mantingut i que tots compartim ha estat la
clau per aconseguir aquesta UME que tots estimem.
M’agradaria recordar companys que ja no tenim entre nosaltres, també a tots els que han contribuït a la celebració de l’aniversari, però al mateix temps els que, per alguna raó o altra, no han participat en aquesta celebració; sens dubte també n’han format part, vulguin o no, de la nostra història, de la nostra entitat,UME.
Ens espera un futur ple d’incerteses, canvis profunds en la societat que segur ens afectaran, però tenim a la
motxilla aquests 50 anys passats. Segur que els sabrem afrontar amb èxit. Nosaltres passarem el relleu a les
noves generacions, però l’esperit de l’UME seguirà viu i ple de força, com el d’aquells joves que vam començar. D’aquesta forma aconseguirem que la nostra entitat, l’UME, arribi als 100 anys.
Auca

Nova cita del club de lectura: Josep F. Delgado
El passat 10 de desembre, vam gaudir de la
presència de Josep Francesc Delgado, qui va
parlar sobre el llibre llegit pels membres del
club: Sota el signe de Durga.

2678

La xerrada va versar principalment sobre
l’existència del Yeti. Josep Francesc va expliFrancisco Muñoz-Torrero
car les seves impressions al respecte i semM. Soledad Borrella
pre tenint en compte que és un gran coneixedor de la zona d el’Himalaia.
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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

Els assistents vam gaudir plenament de la
xerrada.
Redacció

Entrega a UME d’una
placa de la Coral Sellarés

Marató de TV3:
L’Ume hi collabora

11 desembre: dia internacional de les muntanyes

Amb motiu dels 50 anys de l’UME,
la Coral Sellarés va fer entrega
d’una placa commemorativa a la
nostra entitat. Es va aprofitar un
dia d’assaig dels membres de la
Coral per poder anar a recollir la
placa. El president, Néstor Gómez , va aprofitar per explicar les
activitats i projectes de l’entitat,
així com engrescar als cantaires a
fer alguna sortida amb gent d’UME
sempre comptant amb el suport i
assessorament de l’entitat.

La sortida del pessebre del desembre passat , va tornar a coincidir
amb la Marató de TV3. Per aquest
motiu es va fer la proposta de
posar un euro com a mínim per
poder fer la nostra aportació. Es
van recollir 100€ i a posteriori des
de l’entitat es va posar la mateixa
quantitat. Per tant la nostra aportació ha estat de 200€. Esperem
continuar amb aquesta iniciativa
els propers anys.

L’UME va participar en la celebració del Dia internacional de les
Muntanyes. A través del Parc Natural del Garraf se’ns va oferir la
possibilitat de participar-hi ja que el
dia 9 de desembre teníem visita
guiada al castell d’Eramprunyà. Així,
doncs, un cop acabada la visita es
va comentar l’opció de fer-nos una
foto tots junts amb el cartell que
se’ns va donar mostrant el logo
d’aquest dia. Després es va enviar
al Parc per penjar-la a la web.

Redacció

Redacció

Redacció
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Taula rodona: “Present i futur de l’entitat”
El passat dia 13 de desembre va tenir lloc la darrera de les taules rodones que s’han dut a terme en commemoració del
nostre 50è aniversari. El debat va estar molt interessant, en especial quan es va parlar del futur de l’entitat. Les aportacions van ser nombroses i es van posar en comú els diferents punts de vista de cap on està caminant la nostra entitat.
Es van fer paleses les dificultats actuals, però al mateix temps les moltes oportunitats que tenim.
Tothom va coincidir que cal treballar el contacte i la comunicació entre les diferents seccions. A més es va parlar sobre
com incrementar i transmetre a tots els socis el sentit de “grup” que sempre ens ha caracteritzat. Impulsar el sentiment
de grup ens ajudarà que tothom comparteixi i participi no tan sols de les activitats sinó també en la pròpia gestió de
l’entitat.
La necessitat de poder comptar amb un local nou, més adient, i disposar de servei de bar, van ser punts on molts vam
coincidir. Com a cloenda es va consensuar la premisa que no és tan important créixer en nombre de socis sinó que és
més important donar més qualitat i serveis.
Auca

La selecció catalana participa al campionat del món de
raquetes de neu a Suècia
La Selecció Catalana de Raquetes de
Neu de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) participarà
en el Campionat del Món representant
Catalunya a nivell internacional. Enguany, el campionat es fa dins el programa
del Siljan Snowshoe Festival, a la localitat sueca de Rättvik, el dissabte 1 de febrer.
Els esportistes de la Selecció Catalana que participaran a la prova són: Gabriel Crosas (Centre Excursionista Torelló), Just
Sociats (Club Excursionista Callús), Rafa Parés (Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà), Laia Andreu (Club
Excursionista Callús), Mavi Gil (Centre Excursionista del Solsonès) i Laia Cuevas (Associació Esportiva Matxacuca). ( Més
informació web de la FEEC)
Redacció

Resultats enquesta

Trobada 100 cims

Adéu a Miquel J. Sans

Com tots sabeu, a l’últim butlletí us
demanàvem que ens féssiu l’enquesta
per opinar sobre el butlletí.
Hem rebut vint-i-vuit respostes ( vinti-sis via on-line i dues en format paper). D’entrada agraïm molt el temps
que li heu dedicat així com les vostres
opinions, suggerències i aportacions.
Un cop s’ha fet el buidat, som conscients que no podrem complir tot el
que es comenta, però si que existeix
el compromís d’anar incloent les propostes que s’han fet. Ho farem a partir del proper butlletí. Ha ant molt bé
poder sentir la vostra veu, ja que ens
enriqueix a tots. De moment estem
pensant en modificar el format i en
incloure d’una manera o altra articles
o ressenyes de totes les seccions.
Anirem fent!
Redacció

No és una nova secció, però si que a
hores d’ara ja som un grup nombrós
els qui estem posats en aquesta aventura de fer 100 cims. Sí , això enganxa
i els qui hem arribat als 100 continuem
fent-ne i des d’aquí animem als socis a
començar aquesta iniciativa.
Doncs, bé, ara el Miquel Comas vol
organitzar una trobada entre els socis
d’UME que estem fent cims, i que
millor que fer-ho anant a fer un cim
tots junts i poder compartir les nostres experiències.
En principi ja s’ha posat data per fer la
primera reunió: el 14 de febrer a les
20:30. Aneu pensant quines propostes
voleu portar per poder fer un cim tots
junt i que ningú hagi fet encara. No
serà fàcil, però sí divertit.
Redacció

El passat novembre ens deixava Miquel Sans, que havia estat soci d’UME.
Va ser impulsor de la Marxa del Garraf i va dedicar part del seu temps a
escriure llibres com Excursions a peu
pel Baix Llobregat i El Berguedà en BTT.
En els butlletins es publicaven ressenyes elaborades per ell sobre recorreguts amb bicicleta de muntanya.
En Miquel va deixar una gran emprenta a l’UME i va significar molt per als
joves del moment en que ell hi participava activament.
Des de la nostra entitat no podem
deixar de manifestar el nostre pesar
per la seva pèrdua i recordar-lo per
la seva activitat i el seu tarannà tan
especial.
Redacció
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1a. Ruta literària de muntanya ( segona part)
II CAPÍTOL: Diumenge 13 d'octubre
20:00 h. No hi ha ningú assegut, el seient és buit. Mirem al bar del
costat i tampoc hi ha ningú que s'acosti a la descripció. No ens donem
per vençuts. No pot ser, l'hem de trobar!!! Creiem que es comença a
desplegar un sistema de protecció del poble vers el Palanca i comencen a “marejar la perdiu”. La Maite diu:
-Que investigui la Mercè, que és més subtil, nosaltres som més barroeres.
Allà va la Mercè a fer preguntes que no troben resposta.
-Potser ha anat amb el noi que li guarda els cavalls? (Encara no ho
sabem però l'endemà al cotxe veiem la relació, el noi deu ser el Làzaro, la seva mà dreta temps enrere). No hi ha manera, s'ha acabat el
temps, tenim el sopar a les 9 del vespre a l’hos-tal, així doncs, amb una
decepció increïble ens encaminen a l'Hostal Montanya d'Alins.
20:40 h. Arriben i ens installem a les nostres 4 habitacións del segon
pis, tot sencer per nosaltres, tot seguit baixem a sopar, tenim gana!
Després baixem al bar a fer el cafetó amb una idea al cap: treure més
informació; en un primer moment trobem una fredor per part de la
mestressa, però gràcies a la Maite, que és un calaix de sorpreses, comença a parlar del restaurant de Tor i a veure si tenen el
telèfon... I és clar, ens el donen, enviem nosaltres i ells wasapp per confirmar i ens donen l'ok. Demà dinarem a Ca la Sisqueta
a Tor. Tot això dóna pas a una tertúlia sobre el Palanca, el Carles Porta, la trobada entre tots dos. La Joana i el Josep, el seu
marit (que va fer de xofer per al Carles), i també el seu fill ens fiquen en el món de la vall. Quedem ben impactats de la forma
de subsistència de la gent de la vall, i d'aquí surt un “contracte” per ajudar al projecte de la Dolors de les salines. Arriba una
hora prudencial, decidim pujar a les habitacions a dormir. Demà més...

Diumenge 13 d'octubre
08:30 h. Bar de l'Hostal Montanya, esmorzar 4 salats, 4 dolços i ja ens ho combinem. Paguem, recollim i ens acomiadem.
09:30 h. Ens disposem a caminar pel camí vell de Tor que passa per Noris, amb un desnivell de 790 m. El David ens farà (amb
el cotxe d'en Miquel) d'avituallament (en el meu cas sort d'ell, perquè les botes m'han rebentat i porto les meves bambes de
recanvi al cotxe; les he de canviar només arribi a Tor). Comencem un preciós i poc utilitzat camí que ens resulta encisador.
13:15 h. Pas rere pas, ens trobem a Tor. El refresc per reposar energies, la mestressa, la Pili es fa fotos amb nosaltres a la
porta de casa Sisqueta. Ens acomodem a taula al costat de la llar de foc, un lloc acollidor. Comencen a servir-nos el dinar: trinxat per a tothom i amanida de primer, i brasa de segon. Quan el Juan revela a la Pili la raó per la qual som allà (conèixer els
indrets del llibre de Carles Porta) refreda la seva actitud. Més tard s'ho repensa i torna a sortir amb un argument diferent explicant que està molt agraïda al llibre, pel renom que ha donat al seu restaurant, però que Tor i tota la vall és més que això
dels assassinats i ens treu un llibre on s'explica la veritable història de la gent de la vall Ferrera. Ens explica el patiment de viure
en un lloc on tot està lluny, la dificultat de la més mínima de les coses que has de fer: anar a escola, anar al metge, que nevi i
que et quedis incomunicat. Ens explica l’hivern que passa preparant els formatges, els embotits i diferents productes que utilitzarà a l’estiu al restaurant. Es crea un ambient molt distès fins i
tot amb la parella de la taula del costat que fa anys que vénen a
dinar aquí. Finalment es mostra “encantadora” i xerrem dels
difícils moments que vivim actualment, acabem el dinar, amb cafè
i “xupitos”, comprem un bitllet de loteria entre les 4 parelles i
comprem el llibre. Ens acomiadem encantats pel dinar, pel bon
rotllo que s'ha creat finalment. Marxem uns quants en el cotxe
d'en Miquel i uns quants en el cotxe de la parella del restaurant
que ens baixen fins Alins, on tenim l'altre cotxe.
21:15 h. Gavà. Gràcies a 4 llibres hem gaudit d'un cap de setmana inoblidable; llegir és interessant però viure el teu propi llibre,
el teu propi viatge, la teva pròpia aventura, investigar i enriquir
aquell paisatge que tant t'agrada no té preu. Ara només ens cal
una mica de “Sort” per poder conquerir el nostre objectiu, potser un dia o un altre dia el “Grupo Pérez” tornarà a la càrrega.
De qualsevol de les maneres us convidem que trobeu el vostre propi camí de lectura o real.
Paulina Parra
EL
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Sortida a Taradell per collocar el pessebre

El passat 15 de desembre vàrem fer la
tradicional sortida de grup per a posar
el pessebre en un indret del nostre
país. Enguany el lloc triat ha estat a la
comarca d'Osona, al poble de Taradell, concretament al cim de l'Enclusa.
Vam haver de matinar força, a quarts
de vuit al Lidl, una setantena de persones disposades a gaudir d'un meravellós, fred i asolellat dia d'hivern.
Un cop vam arribar a Taradell, ens
vam abrigar molt, ja que la nit anterior
havia glaçat i feia força fred, i vam
esmorzar. La canalla va gaudir molt
quan vam veure el pantà de Taradell
tot glaçat, vam fer fotografies, vam
tirar-hi pedres i rocs... Al cap d'una
estona vàrem arribar al cim de l'Enclusa; quines vistes més boniques! El
Montseny en primer terme, amb les
Agudes i el Matagalls, a l'altra banda
tota la serralada dels Pirineus ben
nevada, i a sota els nostres peus, les
Guilleries, ben tupides de verd intens.
Vam fer la fotografia de rigor, vam

posar el nostre pessebre per a la
prosperitat, i vam cantar algunes nadales. Els més tranquils ens vam quedar
al cim a gaudir del silenci i les vistes, i
els més agosarats van anar a visitar les
coves on s'amagava el famós bandoler
d'aquestes contrades, Perot Rocaquinarda, alies Perot "lo
lladre". Un cop es va
reunir el nombrós grup,
vam anar cap al castell
de Taradell, un indret
espectacular amb molt
bones vistes, on ens
esperava una nova sorpresa, la visita del Tió.

Vam agafar el camí de tornada cap a
Gavà amb l'autocar; alguns dormien,
d’altres reien, i d’altres ja devien estar
rumiant a quin indret posaríem el
pessebre l'any vinent.
Sònia Castillo i David Martínez

Després de dinar, la
canalla va fer cagar el
tió, que va ser molt
generós amb tots: pilotes, pales de ping-pong...
Un fi de festa molt bonic
per a una jornada molt
especial per a tots.

Sortida pessebre a la Font del Mas Vilar
El dia 22 de desembre a les deu del matí vam quedar a la plaça Batista i Roca amb alguns amics, els seus pares i alguns avis.
Uns, els més petits, anàvem penjats a l’esquena o a la panxa del pare... I els altres, els més grans, anàvem caminant. Un cop
vam ser-hi tots vam començar a caminar per Gavà. Vam trigar força estona a arribar a la muntanya. Però ens ho vam passar
bé jugant a trepitjar-nos les ombres.
En arribar a la muntanya els més grans ens vam posar davant de tot, anàvem sense fer soroll, volíem trobar alguna guineu.. .
Ens havien dit que les podríem veure si anàvem en silenci. Les vam sentir, però no les vam veure (he, he). Vam arribar a ca
n’Amat, on vam veure un gos molt gran, però com que hi havia la noia de la casa no vam tenir por. Després de ca n’Amat
vam començar un camí encara més estret; semblava la selva, feia una mica de por, i de cop i volta, vam veure que apareixien
uns avis i una tieta. Ens van dir que ja gairebé hi érem, però que hi havia un tobogan molt gran abans d’arribar. Ens van ajudar
a baixar pel tobogan, i al final, després d’1 hora i mitja vam arribar a la font de Mas Vilar, on havíem de posar el pessebre.
Els més grans vam buscar el lloc més bonic per deixar
el pessebre i el vam posar. Després tots junts vam
estar cantant cançons de nadal i vam esmorzar. Ens
vam fer unes fotos molt boniques. Però a la font feia
una mica de fred, i més per als més petits que encara
mengen de la mama, així que no vam estar-hi massa
estona. Aviat vam recollir-ho tot, fins i tot vam ajudar
a recollir les fulles seques que hi havien per tot arreu,
i després vam marxar.
Durant la tornada no teníem tanta por, i els més
grans anàvem al davant i ens amagàvem als arbres i
espantàvem als pares i als avis. Ens ho vam passar
molt bé. No ens vam cansar gaire. Volem anar
d’excursió cada mes!
Pau (3anys), Oriol (2 anys), Marcel (6 mesos) i Jofre
(3 mesos).
Bruguers Comas
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50 aniversari:
Amb el sopar d’aniversari es va tancar una sèrie d’ad’actes que durant tot l’any 2013 es van anar celebrant. Actes que, no podia ser altrament, donaven
celebritat a aquets 50 anys de vida de la nostra entitat.
Les diferents comissions van treballar de valent en
l’organització i, d’acord amb el calendari previst, es
van anar celebrant les diferents activitats previstes.
La celebració va començar amb la presentació de la
copa catalana de raquetes, al circuit de raquetes a la
platja de Gavà. Un gran èxit de participació, no tan
sols per als que ja practiquen les raquetes sinó per a
tothom que va voler provar les raquetes en un nou
indret, sobre la sorra.
Poc després vam tenir l’acte més institucional a la sala
més noble de la nostra ciutat, la sala de plens. En
aquest acte va intervenir el nostre amic en Josep Mª
Peixó, representant de la FECC, l’artista gavanenc i
soci de l’entitat Antonio Hervás, que va presentar
l’obra que en commemoració del nostre aniversari va crear, i també el nostre president Nèstor Gómez. L’acte va
ser tancat per l’alcalde Joaquim Balsera,
que va fer entrega d’una placa commemorativa. La sala de plens estava totalment plena de socis, simpatitzants i
amics. L’acte va finalitzar amb una copa
de cava.
Més endavant es va fer la presentació
del DVD preparat per a l’ocasió, on es
recullen imatges antigues i entrevistes a
socis repassant tota la vida de la entitat.
L’acte de presentació es va portar a
terme a la sala gran de l’American Lake,
on també es va tenir una presència molt
nombrosa de socis. Cal assenyalar el
treball molt important que va portar a
terme el soci David Achell, ja que vam
comptar amb el seu suport tècnic en
l’edició del muntatge, també vam comptar amb la collaboració de Gavà TV,
quant als mitjans tècnics i d’arxiu. L’acte es va tancar amb un pica-pica l’exterior de la sala que va durar fins ben entrada la nit.
A la primavera es va portar a terme l’activitat “50 cims, 50 anys”. L’ocasió s’ho valia, que la insígnia de la nostra
entitat estigués present en tot el territori, a dalt dels cims més representatius i el mateix dia; va ser tot un repte. El
mateix dia 19 de maig diferents grups de socis van pujar a 50 cims repartits per tota la geografia catalana. Durant tot
el matí es va anar omplint de punts sobre el mapa a mida que s’assolia el cim; malauradament les inclemències del
temps van fer impossible assolir alguns
dels objectius previstos però se’n van
assolir d’altres. Una foto d’un banderí de
l’entitat a dalt de cada cim és el testimoni de l’efemèride aconseguida. En aquesta activitat hi van participar molts socis.
Al mes d’octubre, a la sala Sant Jordi,
una exposició fotogràfica recollia el document gràfic d’aquesta jornada. A més,
en l’exposició no tan sols es podien
veure els diferents cims assolits, sinó
també una mostra retrospectiva de la
història de l’entitat i també de les diferents activitats de les seccions actuals.
L’acte d’inauguració va comptar amb un
àmplia presència de socis i amics. La
mostra va tenir el suport tècnic del nostre company i soci Benet Solina.
EL

GRUP

III

ÈPOCA,NÚMERO

XXXII

50 anys fent muntanya!
També al mes de juny es va fer una ofrena a la mare
de Deu de Montserrat, activitat coordinada per la
secció de senderisme.
Ja, a l’estiu, aprofitant el cicle de cinema a la fresca
es va fer una projecció de cinema de muntanya al
carrer, als jardins de la Torre Lluch, on vam poder
gaudir d’un bon cinema de muntanya sota els estels
d’una nit d’estiu.
Diferents actes de les respectives seccions van anar
omplint el calendari: marxa infantil, tradicional sortida de bicicletes a la platja, open d’escalada, projeccions, marxa nocturna fins al castell... En totes les
activitats es va fer un esment especial a la commemoració del 50è aniversari. Altres actes, com ara la
canicros, la mitja marató, la prova de la copa catalana de raquetes a Guils de Cerdanya i els mateixos
campaments d’estiu, així com la Marxa del Garraf.
Tots vam aportar el nostre granet de sorra en introduir el 50è aniversari en el programa.
Durant l’any hem dut a terme dues taules rodones, una sobre el passat i el present de l’entitat, on van participar socis
històrics i socis actuals, i una segona sobre el present i el futur de l’entitat. Les
taules van servir per reflexionar en comú
sobre la realitat de la nostra entitat.
D’aquesta forma es va arribar al darrer
acte: el sopar d’aniversari es va desenvolupar al menjador de l’Escola Jaume
March, i va comptar amb una participació
d’unes 200 persones, amics, socis de la
primera època i socis actuals. El menjador
es va guarnir per a l’acte i durant el sopar
es van fer diferents activitats: passis de
fotografies de les seccions, concursos, i va
finalitzar amb l’entrega dels premis commemoratius. En primer lloc als socis que
fa més de 25 anys que ho són, després als
socis fundadors, de més de 50 anys. També es va fer entrega de la distinció de
socis distingits de l’any, que va recaure en
Joan Pérez per la seva trajectòria a la
secció de raquetes i en el club del lectura. Més premiats de l’any van estar, en escalada: Mari i José Luis Jiménez; a
raquetes de neu: Vicente Martínez; en curses de muntanya: Isabel Vigil; de la Copa Catalana de Caminades de Resistència , van destacar com a campions: Oriol Barberà, Sergio Fuentes i Verónica Peláez i per haver assolit els 100 cims:
Juan Pérez, Miquel Zurriaga i Mercè Mitjans. Per últim es va fer entrega de la insígnia d’or a la Montserrat Arqué per la
seva dedicació des de fa molts de temps a l’entitat, i en especial per la seva dedicació actual com a responsable de
l’arxiu històric de l’entitat.
Tot l’acte va ser dirigit pels monitors de la secció infantil i juvenil, així com també hi van collaborar algunes comissions de socis que es van encarregar de parar les taules, el càtering i tota la part logística de l’acte.
El sopar va finalitzar a mitjanit, al matí següent un grup de voluntaris “forçats” va ser l’encarregat de recollir-ho tot, i deixar
la installació tal com l’havíem trobat; això sí, no va faltar la
xocolata amb xurros per fer menys feixuga la tasca de recollida.
Volem agrair a tots els que hi han collaborat, en els diferents
actes, voluntaris anònims sempre disposats a collaborar en el
que faci falta. Han estat un grapat de reunions de diferents
comissions, així com la feina directa en l’organització. Per a ells,
i en nom de l’entitat, moltes gràcies a tots i a totes, aquesta
participació ens fa diferents i ens ajuda a fer que la nostra entitat sigui alguna cosa més que un club, la nostra entitat és el
grup on tots tenim cabuda i on tots contribuïm i participem.
Auca
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Copa catalana i circuit català de raquetes 2014
El passat diumenge 19 de gener, va tenir lloc a la platja de Castelldefels la
presentació de la VII Copa Catalana i IX Circuit Català de Raquetes de
Neu. L’acte va estar organitzat pel Centre Excursionista Roca Negra de
Castelldefels en collaboració molt estreta amb l’UME, ja que vam ésser el
club amfitrió l’any passat a la platja de Gavà i vam aportar la nostra experiència i els nostres coneixements d’aquesta modalitat esportiva que compta amb molts adeptes a la nostra entitat.
Al llarg del matí es van desenvolupar diversos tallers oberts a la participació de tot el públic. Es va començar amb un recorregut per la sorra de la
platja guiat pels voluntaris del Roca Negra i de l’UME per a les persones no
iniciades amb les raquetes de neu. La jornada continuà amb dos tallers més,
un d’orientació amb brúixola i mapa per un circuit marcat amb balises, i un
altre d’explicació del funcionament dels dispositius anomenats ARVA.
Aquests són uns aparells de rescat de víctimes d’allaus, una eina clau que
pot salvar vides en accidents d’alta muntanya practicant raquetes de neu, o
també esquí o alpinisme a l’hivern.
El plat fort de la jornada va ser la presència de quatre corredors de la Selecció Catalana de Raquetes de Neu que van
disputar una cursa de dos quilòmetres: Just Sociats (Club Excursionista Callús), Gabriel Crosas (Centre Excursionista
Torelló), Laia Cuevas (Associació Esportiva Matxacuca) i Laia Andreu (Club Excursionista Callús), actual campiona
d’Europa.
A més a més, també es va fer una breu demostració de canicrós, que té una de les seves cites més imminents el proper diumenge 2 de febrer a Gavà, amb la Canicrós i Mitja Marató d’Eramprunyà organitzada per l’UME.
La cerimònia es va clausurar amb els parlaments del president de la FEEC, Jordi Merino, i el seleccionador de l’equip
català de raquetes de neu i vicepresident de la FEEC, Josep Maria Peixó. El colofó final va ser un sorteig entre tots els
assistents de material tècnic de muntanya i altres regals.
Oriol Barberà

Senderisme: final del GR 175 i inici del GR-1

EL

GRUP

GR– 175

GR 1 – Sant Martí d’ Empúries a Llampaies

La secció de senders hem acabat
l’any amb l’última etapa de la Ruta
de Cister. Aquesta fa un recorregut pels monestirs cistercencs de
les comarques de la Conca de
Barberà i l’Urgell, Santes Creus,
Poblet i Vallbona de les Monges, i
passa per pobles com Montblanc,
Prenafeta o Rocafort, i s’endinsa
pels boscos de l’espai natural de
les muntanyes de Poblet. Aquest
cop, les etapes les hem acabat fent
una visita cultural i guiada als monestirs, i ha estat un encert perqué ens ha permés veure i conèixer la història del Monestir de
Poblet, la grandiositat que hi havia
al de Santes Creus, amb la tomba
de la reina Violant d’Hongria i que
fa que des d’ Hongria s’hagi ajudat
a recuperar part d’aquest monestir, o l’austeritat del Monestir de
Vallbona de les Monges, on encara
en queden; amb el fred que feia
ens va fer adonar de lo dur que
era viure entre aquelles parets
gèlides sense les comoditats d’avui
en dia. Vàrem sortir “cubitos”
aquella tarda, només amb mitja
hora de visita.
Víctor Espinós

Sortim de St. Martí d’Empúries, petit poble costaner, ple d’història on hi ha les
ruïnes de la ciutat grecoromana d’Empúries, i anem, després de la foto de sortida del GR 1, cap a la plana de l’Alt Empordà, caminant per pistes que creuen els
petits pobles de Viladamat, Camallera i Llampaies; tots ells amb molta història i
amb petites esglésies i portals d’època romana i gòtica molt interessants.
Divertit és el nom d’una petita esglèsia, abans de Viladamat, que es diu església
de Santa Reparadora, i amb una inscripció que posava S.X – S.XVII, deu n’hi do
la paciència per acabar-la.
Un petit plugim ens acompanya, a estones, per verds prats de camps de conreu
amb pocs desnivells i que ens permeten xerrar i xerrar. Abans de Camallera
tenim un cert ensurt quan ens cauen a sobre de la Maria uns perdigons d’un
caçador de perdius. Per oblidar l’ensurt, arribem a Camallera i fem (en principi
havia de ser menjar-nos els nostres entrepans) una bona aturada en un restaurant i alguns, veient la carn a la brasa que estaven fent es varen animar a demanar de tot… Això va fer que canviéssim els plans de la sortida i acabem la caminada al petit poble de Llampaies, on hi ha un rellotge al terra de la plaça de
l’església molt maco.
Recordem que el proper 8 de
febrer farem la segona etapa
des de Llampaies a Banyoles.
PD: CAMINADA GAVÀ/
CASTELLDEFELS A MONTSERRAT: el proper 10 de maig
farem la Caminada a Montserrat. Els que hi estigueu interessats poseu-vos en contacte amb
Secretaria. Feu-ho amb temps
perquè les places són limitades.
Víctor Espinós
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Passejada a un balcó al mar i a la costa del Garraf
L’ermita de la Trinitat s’eleva tot just a dalt de la famosa
carretera de les Costes com un brillant far blanc que val la
pena descobrir
Triem com a punt de sortida la vila marinera i encantadora de Garraf. La ruta triada segueix un tram del popular GR-92 i és tan senzilla com seguir la seva evident senyalització amb els colors vermell i
blanc.
Sortim des de l’estació del ferrocarril i seguim el carrer del Comte
Güell fins a un pas soterrani que travessa la concorreguda carretera
de les Costes. Un cop a l’altre costat comença l’ascens per l’avida del Castell fins que s’acaba l’asfalt i comença la pista i una molt
feixuga pujada. Al cap de pocs metres i a la nostra esquerra tenim el
Castellet, una petita fortalesa amb runes i amb bones vistes. La pista
es converteix més en corriol i s’endinsa dins del Parc Natural del
Garraf en una solitud característica. El corriol senyalitzat segueix en
ascens amb trams combinats amb alguna suau baixada tenint en
compte un senyal de precaució per esllavissades. Passats uns 45
minuts des de l’inici de l’excursió, arribem a can Lluçà, una masia
garrafenca que ens queda a la nostra dreta. Nosaltres agafarem la
pista que s’obre a la nostra esquerra i és a partir del coll proper que el paisatge canvia radicalment i passem del Garraf
més agrest i dur a un paisatge fèrtil amb conreus de vinya i amb bones vistes cap a la propera masia habitada per la
qual passarem i fins on arribarem en una baixada còmoda: Campdàsens.
La caminada és molt agradable i transcorre entre masies i camps de conreu durant un quilòmetre aproximadament,
fins arribar a ca l’Amell, amb una torre de defensa ben conservada. Seguint cap a la dreta, la pista pren la direcció cap a
Vallcarca i abans d’arribar a aquest indret el paisatge tornarà a canviar radicalment. La pista carretera esdevé asfalt i un
descens molt pronunciat per acabar travessant per un petit pas soterrani l’autopista del Garraf ja encaminats cap a
Vallcarca on l’entorn es fa industrial i poc natural, això sí, amb un punt misteriós i on la solitud es trenca amb el so de
la pedrera. La cimentera de Vallcarca ens queda a l’esquerra i arribem
al que van ser els habitatges de la gent que treballava a la colònia de
Vallcarca. Hem d’anar alerta de no perdre en aquest punt els senyals
del GR que ens farà girar a l’esquerra de les cases i en direcció sud tot
passant pel mig. En pocs metres la petita pista passa a ser corriol i després de pujar un petit mur de ciment comença l’ascensió decidida fent
ziga-zagues pel turó on després d’uns 15 minuts de pujada contínua
se’ns obrirà davant nostre, com un far brillant, l’ermita de la Trinitat,
excellent mirador de la costa del Garraf amb la Mediterrània davant
nostre. Si a més a més pugem el quart diumenge de cada mes la podrem visitar per dins, ja que roman oberta.
Podem ampliar les vistes accedint des del lateral de l’ermita a un petit
caminoi que ens porta en pocs metres a un templet que fa de mirador
sobre la retallada costa del Garraf. Si pugem a un turonet darrera de
l’ermita, les vistes seran del massís del Garraf i de la propera autopista
amb el peatge inclòs.
De tornada podem refer el GR-92 de nou fins a Garraf o per als més
agosarats existeix la possibilitat de seguir endavant amb el GR-92 en
direcció a Sitges (+5 km) i Vilanova (+9 km) cosa que permet tornar
sense problemes al nostre punt d’origen (Garraf) connectat per la mateixa línia de ferrocarril R2.

FITXA PRÀCTICA
-Punt de sortida / arribada: Garraf (Estació de ferrocarril)
-Com arribar-hi?: En cotxe: Carretera C-246 Castelldefels a Sitges – sortida Garraf // En tren: Línia R2 Garraf
(trens cada 30 minuts des de BCN i Vilanova)
-Senyalització: Sender de llarg recorregut GR-92. Marques vermelles i blanques
-Distància / Desnivell (aprox): 9,80 km (només anada de Garraf a l’ermita de la Trinitat) / 540m+ 330m-Temps aproximat: 2h 10’ (Garraf – ermita de la Trinitat)
-Alt. origen: 15 m (estació de Garraf)) // Altitud arribada: 180 m (ermita de la Trinitat); alt. màxima: 300 m (coll
de Can Lluçà)
-Dificultat: Fàcil. Simplement hi ha alguns trams de pujada que no han de ser cap problema per a gent habituada a
caminar per muntanya.
-Atractius de l’excursió: massís del Garraf i masies, ermita de la Trinitat i vistes.
Jordi Llorens
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Entrevista a... Jordi Vilajoan
“Veig el futur de BTT absolutament
brillant”
La secció de BTT ha tornat a néixer i aquest cop amb molta força, de la
mà del Jordi Vilajoan. Des que va fer els seus primers inicis a l’entitat ha
planificat un munt d’activitats amb la idea de fer gaudir als socis de la bicicleta, així com també d’augmentar el nombre de socis del grup. El principal
objectiu: passar-s’ho bé
Però el Jordi té altres aficions com són caminar per la muntanya, sí, sí,
caminar, (encara que sempre el veiem relacionat amb la bici), escoltar
música i veure reportatges sobre grans viatges.
Li encanta pedalejar amb els amics, conversar, riure i conèixer territori.
Com bé explica organitza moltes rutes i ara últimament també formació en
diferents aspectes relacionats amb la bici. Tot un luxe per a l’UME. És el
soci núm. 1770
Des de quan tens aquesta afició per la bicicleta i la muntanya?
Des de molt petit; era molt nen que ja tenia una bicicleta, però a casa vivíem a un tercer pis, sense ascensor, i la veritat
és que costava molt que els meus pares me la baixessin al carrer. Això sí, per la festa Major de Gràcia, que és i serà
sempre el meu barri, com que guarníem el carrer, la gaudia tota la setmana, perquè me la guardava un veí que tenia
botiga.
Respecte a la muntanya, vaig ser minyó escolta de l’Agrupament Escolta St. Felip Neri, de Gràcia, des dels 8-9 anys, i el
que més m’agradava era quan marxàvem d’excursió, d’un dia, de cap de setmana o de campaments d’estiu. Sempre he
recordat aquelles tendes, les cançons al voltant del foc, el sac, les llums de carbur... Vaig estar-hi fins als 17 anys.
Com vas conèixer l’UME?
Portava uns anys que, juntament amb el meu germà, sortíem a caminar per la muntanya, primer sols, i després ens anàvem apuntant a marxes organitzades per diferents clubs dels voltants de Barcelona. Una vegada, tornant de la feina, vaig
anar en rodalies fins a Gavà, i en sortir de l’estació, vaig veure aquell cartell, davant l’entitat, on s’informava de la MARXA DEL GARRAF, de 45 km. Em va cridar molt l’atenció, a més, el Garraf, massís que no coneixia pràcticament gens.
En aquell mateix moment vaig pujar a l’UME, vaig informar-me’n i me’n vaig fer soci; això passava l’octubre de 2004. A
partir d’aquell moment, vaig participar en aquella Marxa del Garraf i vaig començar a sortir amb el grup de senderisme,
amb el Víctor, la Maria, la Maite, el David, el Josep Gustà, el Jesús, l’Antoni, etc.
Com van ser els teus inicis a l’entitat?
Els companys de senderisme em van rebre amb tota la cordialitat, em vaig sentir molt bé amb aquesta colla. Vam estar
uns anys sortint i fent rutes i travesses, com la Marxa del Garraf, Montserrat, GR92, el Camí dels Bons Homes, etc.
Vull afegir que aquell esperit d’acolliment d’aquest grup, on no es deixa mai ningú enrere, on no es fa sentir malament
ningú, encara que no estiguin entrenats i per tant facin anar lent al grup, és el que més em va agradar i el que intento fer
jo mateix amb la meva manera de ser i amb la secció de BTT. I això ho vaig aprendre dels companys de senderisme.
El pas a la bicicleta em va venir per l'empenta del meu nano petit, el Gerard, que després d’algunes sortides junts en bici,
es va animar tant, que em demanava sortir en bici cada dissabte i cada diumenge. Amb ell vaig recuperar aquella antiga
afició a la bicicleta de la meva infància, i vam anar sortint cada cap de setmana. També ens vam anar muntant rutes llargues: VIA DE LA PLATA, la VIA VERDE OJOS NEGROS, LEÓN-SANTIAGO, etc, i un munt de rutes...
Quin futur preveus per als de BTT?
Absolutament brillant. Fa uns mesos vam fer una sortida de tres dies, les VIES VERDES de la VAL DE ZAFAN, TERRA
ALTA I BAIX EBRE, on ens van acompanyar 36 amics i ens va donar el cop d'empenta definitiu per consolidar-nos. Per
Setmana Santa, comencem la VIA DE LA PLATA. Durant cinc dies farem Sevilla-Mèrida i ja tenim tancades les inscripcions. Tenim en projecte una travessa pels PORTS DE TORTOSA que farem els dies 7-8-9 de juny amb una bona colla
d’amics i amigues apuntats, estem esperant amb molta illusió repetir la CUSTÒDIA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ, etc.
També estem organitzant-nos els socis BTTUME, per crear una mena d’organigrama, que tinguem responsables de sortides de diferent nivell. Estem fent xerrades, gràcies a un dels nostres nous socis, Rafa Moreno: Curs de Mecànica Bàsica
de bicicleta, les possibilitats de la bicicleta de carretera com a cicloturisme, i també sobre l’ús dels gels de glucosa i barretes energètiques. També, pròximament, farem una classe que versarà sobre la NUTRICIÓ DE L’ESPORTISTA.
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Per últim què diries a la gent jove que no tenen clar encara a quina secció volen anar?
Jo crec que sobretot els joves, han de provar-ho tot, per acabar de decidir quina és la activitat que més els agrada. Penso que dins l’entitat hauríem de fer més barreja, que les seccions no haurien de ser tancades, perquè és molt difícil que
membres d’una secció facin o participin d'activats d’altres seccions. Seria molt interessant que poguéssim fer activitats
conjuntes amb els nanos, sortides a la muntanya preparant els nivells per a ells, ensenyar-los a canviar una roda, a reparar una punxada.
I no voldria acomiadar-me sense recordar a una persona; si estem aquí, ha estat gràcies també a la nostra gran amiga i
sòcia Ònia, ja que aquesta secció la vam engegar plegats i gràcies a la seva empenta i illusió vam anar seguint diumenge
rere diumenge, encara que de vegades només sortíem
Mercè Mitjans
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Formació ( febrer-març)
CICLES D’INICIACIÓ A L’ESCALADA – NIVELL I
Els cicles d’iniciació a l'escalada tenen lloc per iniciativa d'unes quantes persones de la nostra entitat que ofereixen els
seus coneixements, de forma totalment voluntària, a la gent que té interès en iniciar-se en el món de l'escalada. Per això,
és important que es reconegui la tasca que duen a terme i el poc cost econòmic que suposa tenir l'oportunitat de participar-hi. La única cosa que es demana als cursetistes és el compromís d’assistir a totes les sessions que oferim.
Objectius
- Fomentar la formació en tècniques d’escalada
- Seguir una metodologia de treball seguint les fases d’aprenentatge de l’escalada
- Adquirir uns coneixements mínims imprescindibles sobre el material i la tècnica
- Crear escola de nous formadors per aconseguir relleu generacional
- Implicar els socis en l’elaboració del calendari de sortides i activitats
- Captar nous socis
Requisits
- Ser soci de l’entitat amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
- Tenir la llicència federativa de la FEEC amb la modalitat C o superior.
- Garantir, d’entrada, un mínim d’assistència a les sessions del 75%.
Inscripcions
- Les inscripcions s’han de fer presencialment a secretaria, qualsevol dimecres o divendres de 19 a 21 h., fins el 26 de
febrer.
- Hi ha un màxim de 8 alumnes per cicle
Els dimecres dies 5, 12, 19 i 26 de març i 2, 9, 23 i 30 d'abril, de 20 a 21.30 h, al rocòdrom de la Nova Piscina Municipal
(c/ Sant Pere, 118)La sortida pràctica en roca serà el dissabte 26 d'abril.
També s'ofereix la possibilitat de participar al curs d'iniciació a l'orientació (dues tardes de teoria i una sortida pràctica)
durant el mes de maig (dates per determinar encara)
Redacció

DATES

FEBRER 2014

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 1

Entitat

22 SOLIDARI

Paella de verdures. A partir de les 11 h a la plaça Balmes. 2€ o 2 Kg de menjar

Diumenge 2

Entitat

COMPETICIÓ

11 Canicròs i Mitja Marató de muntanya de l'Eramprunyà. I

Diumenge 2

BTT

SORTIDA

Divendres 7

Entitat

Castell del Milany (difícil). Informació a secretaria o al vocal de la secció.

MARXA DEL GARRAF Audiovisual de la Marxa del Garraf 2013. A les 20h, al local social.

Dissabte 8

Natura i Cultura

VISITA COVA

Dissabte 8

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Dissabte 8

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 8

BTT

SORTIDA

Pirinexus, etapa Ripoll - Girona (llarga però fàcil). Informació a secretaria

Diumenge 9

Natura i Cultura

BARRAQUES DE PEDRA SECA

Treballs de reconstrucció de la barraca de pedra seca de les Agulles.
Informació i inscripcions a secretaria

Diumenge 9

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.

Diumenge 9

BTT

CAMÍ DE SANT JAUME

Dijous 13

BTT

MASSA CRÍTICA

Secció Infantil

SORTIDA

Dissabte 15

Visita guiada a la cova de Can Sadurní. Informació i inscripcions a secretaria.
Sortida familiar. Lloc a determinar. Informació i inscripcions a secretaria
GR-1, etapa Orriols - Banyoles (Alt Empordà-Pla de l'Estany). Dificultat
mitjana-baixa. Inscripcions a secretaria o al coordinador fins dimecres 5 de febrer

II Etapa Camí Català Sant Jaume en BTT, Igualada - Tàrrga (llarga però
fàcil). Informació a secretaria o al vocal de la secció.
Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . 20 h davant el local social..
Sortida de tot el dia. Informació i inscripcions secretaria o al vocal de la secció.

P À G I N A 12

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

FEBRER 2014

DESCRIPCIÓ

SEAM

SORTIDA

Ascensió a un 3000. Més informació al coordinador de l'activitat.

Secció Juvenil

SORTIDA

Sortida per aprendre a caminar amb raquetes de neu.

Dimarts18

SEAM

FORMACIÓ

Dimecres19

Entitat

CLUB DE LECTURA

Dissabte 22

BTT

XERRADA

Xerrada colloqui sobre la nutrició de l'esportista. A les 18 h, al local social.

Dissabte 22

Excursionisme

SORTIDA

Ruta per La Vall de Lord - La Canalda (Solsonès). Dificultat mitjana.

SEAM

FORMACIÓ

BTT

SORTIDA

Entitat

ASSEMBLEA

Assemblea ordinària de socis. A les 20 h, al local social.

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dies 15 i 16

Diumenge 16

Dies 22 i 23
Diumenge 23

Divendres 28

DATES
Dissabte 1

Entitat

Dissabte 1

Excursionisme

Inici del curs de formació en Neu (part teòrica al local social).
Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la BJSV, tertúlia
amb Eugeni Casanova, autor de llibre "Un viatge monstruós".

Curs de formació en Neu (part pràctica a les Valls d'Àneu).
Ruta del Císter amb bicicleta de carretera (etapa de 56 quilòmetres).

MARÇ 2014

ESQUÍ ALPÍ I RAQUE- Sortida d'esquí alpí i Raquetes de neu a Font Romeu. Informació i inscripTES
cions a secretaria fins divendres 21 de febrer.
MARXA DEL GARRAF Segon tram Garraf - Begues. Informació i inscripcions secretaria .

Diumenge 2

Entitat

Diumenge 2

BTT

SORTIDA

Terrassa - Barcelona (fàcil). Informació a secretaria o al vocal de la secció.

Dimecres 5

SEAM

FORMACIÓ

Inici de Cicle d'iniciació a l'escalada - nivell I. Formació adreçada a socis.

Diumenge 9

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 prèviament al telèfon 932639610.

Diumenge 9

Entitat

RAQUETES DE NEU

Organització de la prova del IX Circuit Català de Raquetes de Neu de la
FEEC a Guils Fontanera. Més informació a secretaria.

Diumenge 9

BTT

SORTIDA

Dijous 13

BTT

MASSA CRÍTICA

Excursionisme
Secció Infantil i
Juvenil

SORTIDA

GR-1, etapa Banyoles - Besalú (Pla de l'Estany-Garrotxa). Dificultat mitjana

SORTIDA

Sortida de cap de setmana. Informació i inscripcions a secretaria o al vocal.

BTT

SORTIDA

5 pics de Begues (difícil). Informació al vocal de la secció

Dissabte 22

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Dissabte 22

Excursionisme

SORTIDA

Dies 22 i 23

SEAM

RAQUETES DE NEU

Diumenge 23

BTT

SORTIDA

Dimecres 26

Entitat

CLUB DE LECTURA

Dies 29 i 30

SEAM

SORTIDA

Ascensió a un 3000. Més informació al coordinador de l'activitat.

Diumenge 30

Entitat

BICICLETADA

Marxa de bicicletes a la platja. 9 del matí davant del local social.

Dissabte 15
Dies 15 i 16
Diumenge 16

CALÇOTADA SOCIAL Calçotada per a socis a Begues. Places limitades. Informació secretaria

Horari Secretaria
Rambla Lluch, 4.
Dimec. i divend. de 19-21 hores

Montblanc - Vilanova (llarga rodadora). Informació a secretaria o vocal secció
Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . 20 h davant el local social.

Sortida familiar. Lloc a determinar. Informació i inscripcions a secretaria
Sortida a Pratdip (Baix Camp). Dificultat mitjana-baixa. Inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat fins dimecres 19 de març
Sortida de cap de setmana a Montcorbison - Conangles.
La Serra de Pinós amb bicicleta de carretera (80 quilòmetres)
Nova cita del Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la Biblioteca
Josep Soler Vidal, comentem "Bolígraf de tinta verda" d'Eloy Moreno.

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

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

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

