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Volíem sorprendre els nostres amics, que ens
acompanyen totes les setmanes en bici. Què podem
fer que els cridi l'atenció i que a més, ens asseguri un
resultat brillant, una altra sortida amb el mateix èxit,
o més, de quan vam fer La Puebla-Tortosa? Cada
vegada tenim més socis d’UME que participen amb
nosaltres i no els hem de defraudar!
I de seguida vam pensar a començar la Via de la Plata,
que com molts sabeu, és el Camí de Sant Jaume que
comença a Sevilla, i puja cap al nord, en direcció a
Santiago.
Aquest camí ja el coneixia. Té uns paisatges fantàstics
i les deveses andaluses i extremenyes no deixen
indiferent a ningú.
( més informació a l’interior)
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Aquest cop un equip d’UME s’ha desplaçat a l’illa
canària de La Palma per tal de participar en la
Transvulcància. Com ja sabeu, aquesta ultramarató
està entre les més destacades del trail running
mundial. Evidentment la participació
és molt
nombrosa i amb corredors importants.
L’experiència ha estat molt positiva per als
participants nostres, però també per a l’UME. Per a
la nostra entitat és un orgull, veure que ha estat
representada, doncs, en una cursa tant rellevant. ´
Redacció

Federació de Càmping i
Caravaning

Barrancs
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Transvulcànica 2014
La Palma

Via de la plata amb BTT:
Sevilla– Mèrida

Excursionistes de Cata-

Arxiu i documentació
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Isabel Vigil i
Manel Ortí
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Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà, a la seu d’UME
A finals d’abril vàrem convidar a la seu d’UME la nova alcaldessa Raquel Sánchez, en la seva primera visita a
l’entitat. Li vàrem ensenyar el local i vàrem fer un petit desplegament del que és l’UME.
La trobada va durar una hora i mitja. Va ser oberta, distesa, positiva i agradable. La finalitat de la trobada era
donar a conèixer les dues inquietuds que té actualment l'entitat i explicar que el paper de l’Ajuntament és
fonamental per portar-les a terme: la remodelació del rocòdrom de la piscina i el nou local. El rocòdrom perquè és una vella reivindicació que es remunta a fa gairebé 8 anys. El rocòdrom està obsolet, no s’hi
ha fet res des de la seva inauguració l’any 99. Durant tots aquests anys ens han donat llargues a les nostres
propostes, primer perquè volien fer una nova instal·lació esportiva i després, amb la crisi, no hi ha diners. I si
ho paguem nosaltres, hi ha cap problema? La remodelació del rocòdrom es troba dins un projecte més ampli
adreçat a la competició, a la formació i a la promoció de l’esport. La cerca d’un local nou, perquè estem de
lloguer i el futur és del tot incert davant l’edat avançada de la propietària. Ara és moment de moure’ns i ens
movem, ara que encara la situació no colla. Hem mirat el Centre Cultural, el Casal Sant Jordi d’American
Lake i altres possibilitats, i cap està, de moment, tancada. També, fa anys, vàrem trucar a la porta de l’Ajuntament i, fins ara, ni ase ni bèstia, cap resposta. No demanem un local gratuït, ni que ens paguin les despeses. Som responsables i entenem que ens hem de fer càrrec de les despeses, per no ser una càrrega per a la
tocada economia de l’Ajuntament.
L'alcadessa va ser receptiva i es va comprometre a donar resposta, positiva o negativa, als dos reptes. Sense
posar límits de temps, esperem que no caigui per decantació i no es dilueixi en l’oblit. És feina nostra, de la
Junta, insistir fins obtenir resposta per redirigir o reorientar l’entitat, sense perdre els pilars, la base i la filosofia que mou l’UME.
Néstor Gómez

Acampada social als Ports
El cap de setmana 7 i 8 de juny repetim una sortida clàssica
d’aquest temps, el cap de setmana social, en què totes les
seccions tenen la possibilitat de fer la seva activitat i compartir
moments amb altres seccions. Les activitats es desenvoluparan
a l’entorn del massís dels Ports, amb el terreny d’acampada
d'Horta de Sant Joan com a centre d’operacions. Les possibilitats són infinites: escalada, excursionisme, BTT, etc. La secció
de BTT té programada la sortida per a 3 dies, aprofitant que
dilluns és festa. Alguns faran 100 Cims i d’altres ho combinaran
amb visites turístiques. El preu de l’acampada i el menjar
(sopar, esmorzar i dinar) és de 15 € adults i 10 € nens. Per a
més informació i inscripcions adreceu-vos a Secretaria.
Redacció

Secretaria:

Biblioteca catalogada

UME i Festa Major

Rebuts amb retard

La Junta agraeix la feina feta per
Cristina Díez per classificar, catalogar i posar codi als llibres i mapes de la biblioteca de l’entitat.
Una tasca silenciosa, de foc lent,
en solitari, que com una formigueta la Cristina ha ant fent i fent. La
biblioteca està dividida en temes,
col·locats segons la signatura. Pel
que fa als mapes, trobareu un
índex a la parets dels mapes que
tenim. Ja sabeu que tots els socis
hi teniu lliure accés i que no hi ha
cap cost pel préstec.
Redacció

Un any més l’UME, participa en els
actes de la Festa Major de Sant
Pere, sent part activa. Per una banda es farà al rocòdrom, el ja tradicional Open d’escalada el dia 28 i la
competició, oberta a tothom, el
dia 29.
I en segon lloc es participarà en el
Xerinolis amb la cuca Mallola, que
juntament amb la resta de bestiari
recorrerà els carrers de Gavà. Un
acte per a grans i petits. Per a
participar-hi adreceu-vos a la secció infantil. Us hi esperem!
Redacció

Informem que la remesa de rebuts
corresponents al segon trimestre
d’enguany, que s’havien de carregar en compte el mes d’abril, es
trametrà el més aviat possible.
L’entrada en vigència de la normativa europea SEPA que requereix
els codis IBAN i l’actualització del
programa de gestió de socis han
estat les causes del retard. Disculpeu les molèsties.
Redacció
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Vols participar en un grup de consum ecològic?
El Rebost del Delta som un col·lectiu autogestionat d’unes 15 famílies, que ja porta més de 5 anys
menjant sa i respectant el medi ambient. Ens organitzem per poder fer comandes conjuntes directament als productors, sense intermediaris i amb unes característiques dels productes molt
concretes: que siguin ecològics, el més propers possible i de qualitat. Així doncs, la fruita i la verdura vénen de dos grups de pagesos, un de Sant Vicenç dels Horts i l'altre de Viladecans i Sant
Boi, que ens ofereixen productes de temporada i servits acabats d’agafar. A part, també tenim un
estoc de productes com llegums, arròs, quinoa, pasta, farines, cafè, pa, vins, cava, cervesa, productes d’higiene... Tot de màxima qualitat i de comerç just. Per poder fer-ho possible, compartim
espai a l’Ateneu Popular la Màquia, on ens trobem tots els dijous a la tarda, per recollir les comandes que cada una fa la setmana anterior. Tothom a qui li agradi aquest projecte i, sobretot,
vulgui tornar a assaborir i gaudir de la fruita i la verdura serà benvingut! Ens trobarà al C/ Sant
Nicasi, 41 els dijous de 18.30 a 20.00 h.
Redacció

Barranquisme per a joves
L’Àrea de Formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC) convoca, del 21 al 24 de juny, les estades de descens de barrancs per a
joves amb llicència de la FEEC, on hi podran participar nois i noies d’entre 18 i
25 anys, al Berguedà. Durant aquests quatre dies els joves i tècnics acompanyants es desplaçaran als barrancs més importants
de la zona i faran activitats relacionades amb
l’objectiu principal d’aprendre i habituar-se a les
tècniques bàsiques de progressió i seguretat del
descens de barrancs i adquirir el nivell suficient
per poder progressar per barrancs de dificultat
baixa amb autonomia i seguretat.
Hi haurà un màxim de 12 places i els interessats hauran d’entregar la sol·licitud d’inscripció, el currículum esportiu i la documentació adjunta que es requereix a la
seu social de la FEEC (Rambla, 41 Pral. 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic
a estades@feec.cat. El termini de recepció de sol·licituds serà el 8 de juny de 2014.
(Notícia extreta de la web de la FEEC)

Toni Guasch, premiat
pels “100 cims”

XIV Caminada

El passat 18 de maig, Toni Guasch
va rebre el premi 100 Cims atorgat
per la FEEC dins la trobada anual de
100 Cims a Terrassa. Assolir els 100
Cims sembla senzill, però és una dedicació d'anys, d'esforç, de constància
que permet la descoberta del país. En
Toni ja és el 8è soci d’UME que aconsegueix el repte, l'any passat el van
aconseguir tres: Mercè Mitjans, Miquel Zurriaga i Juan Pérez. Tot indica
que durant els propers anys UME
continuarà sumant nous socis amb el
repte aconseguit perquè hi ha una
vintena de socis engrescats a fer i
acabar els 100 Cims.
Redacció

Quan arriba la calor estival, les nits es
tornen xafogoses i, fins i tot d’insomni.
UME té la solució preparada, com
sempre: sortir a la muntanya. Us convidem a participar a la XIV Caminada Nocturna, Memorial Emilio Trallero, que tindrà lloc el dissabte 12 de
juliol. Tota la informació i les inscripcions es podran realitzar a partir del 18
de juny. Preu ben reduït per a socis. El
recorregut, d'uns 14 km, ens durà fins
dalt del castell d'Eramprunyà, on soparem. L'hora de tornada serà cap a la
una o quarts de dues de la matinada.
Ah! Per cert, enguany coincidirà amb
nit de lluna plena.
Redacció

Nocturna

Acampada familiar a
Borredà
Ja podeu reservar-vos el primer cap
de setmana de juliol, dies 5 i 6. Totes
les famílies, amb canalla gran o molt
petita, que ho desitgeu podeu venir a
Borredà, al càmping Campalans.
Dormirem en tendes, però si no en
teniu ens la demaneu amb temps.
També podeu dormir en autocaravana o com vulgueu. El més important
és compartir i conviure tots plegats
sense que el temps colli. El preu serà
ben econòmic. En pocs dies tindreu al
web i al facebook d’UME tota la informació amb el programa i els preus.
Animeu-vos!
Redacció
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De Gavà-Castelldefels a Montserrat per muntanya
Aquest any la participació ha estat més baixa, 21 marxadors. Aquesta davallada de participants no em preocupa
gens, tot al contrari, va permetre fer el trajecte sempre
junts i “sense presses”. Per fi vam trencar amb la
“competitivitat horària” que havia estat com una fita els
darrers anys per arribar el més aviat possible. Com sempre, vam comptar amb 2 cotxes d’avituallament i amb 3
col·laboradors al càrrec.
Així doncs, i com és tradicional, a les 5 hores del matí engegàvem, des de Gavà i Castelldefels respectivament, el
camí cap a Montserrat, que no acabaria fins més enllà de
les vuit de la tarda. La jornada es va caracteritzar pel temps
assolellat. Encara que a estones bufés una mica de vent, no
va evitar que la suor corregués pel nostre cos. Però tot va
estar compensat pel magnífic treball que van fer els companys que s’estrenaven en l’avituallament, la Mercè, el Genis i
el Miquel, fent equilibris per estar sempre puntuals al nostre pas i mantenir la beguda sempre fresca, i les tradicionals parades a Gelida amb la cervesa i Sant Esteve de Sesrovires amb el dinar.
Com a fets a recordar de la marxa hi ha, en primer lloc el canvi d’itinerari que vam fer des de Begues a Vallirana que va evitar
el creuament d’una urbanització. Bé... el cert és que em vaig equivocar de camí... però va sortir millor. El segon fet va ser la
salutació a mig camí dels companys del centre excursionista Roc Negre de Castelldefels que en el seu 25è aniversari organitzaven la mateixa, marxa però al revés: de Montserrat a Castelldefels. I en tercer lloc, la participació paral·lela de cinc inte grants
de la secció de BTT, a qui només vam poder veure a l’arribada a Montserrat.
Finalment, a part d’agrair-vos a tots els participants la vostra ajuda, sols em queda citar un fet molt destacable: per primera
vegada el nostres estimats socis i sempre col·laboradors Maria i Víctor no van participar a la Marxa. L’una com a caminant i
l’altre com a rei dels avituallaments. Només un tema molt preocupant al seu nucli familiar ens podia privar de la seva presència.
Tot i així, durant el camí em va telefonar en Víctor per dir-me: “Josep no diguis res a ningú, que si podem anirem a Montserrat
a rebre-us. Serà una sorpresa”. No, no van poder ser-hi. La sorpresa és que, abans de tancar aquest article, m’han comunicat
que tot s’ha resolt feliçment. Enhorabona. A la pròxima us hi esperem... La rosa es va quedar sense propietària... Maria.
Josep Gustà

Campament-Azimut 2014
Un any més, la Secció Infantil
i Juvenil ha participat al Campament Azimut, celebrat al
refugi d'Erols el passat 10 i
11 de maig. Al voltant de 140
participants de tot Catalunya
arribàvem el dissabte abans
de dinar al lloc de trobada. I
allà començava l'aventura!
Les activitats, organitzades
des dels diversos centres de
muntanya, van anar sent un
èxit l’una rere l'altra. Jocs,
caminades, raids, curses...Va
ser un cap de setmana tan
ple d'emocions que no sa-
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bem com, però el dissabte a
la nit, tots els nens i nenes
d'infantil es van adormir de
seguida! I quina sort! Perquè
diumenge ens despertàvem
ben d'hora! Era dia de caminar, descobrir, convertir-se
en una tribu, pintar-se la
cara, triar un crit de guerra!
I d'an ar- se acom i adant... anar dient adéu a
aquells nous amics que havíem fet tots! Però tranquils!
Que l'any que ve hi tornarem.
Laura Zurriaga

Laura Zurriaga
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Excursió familiar-Puig Cornador ( 100 cims)
11 famílies, un quarantena de persones, vàrem descobrir un
altre racó del país, Alpens i el cim de puig Cornador (100
Cims). Situat al Lluçanès, és un d’aquells indrets on, o hi vas
a consciència o t'hi porten, perquè es troba entre dos eixos
que pugen al Pirineu: el de Vic i el de Berga.
El recorregut, de poc més de 13 km, l'hem fet circular. El
camí, agradable de caminar, intercala estones de pista còmoda i corriols. El tram més costerut és l'ascens final al cim,
però és curt. Les vistes des dalt de puig Cornador són ben
bones cap al sud, en canvi cap al nord, poc veurem per les
copes dels pins. Després de la foto del cim i menjar una mica, anem per la carena del serrat del Castell per una pista
d'herba, magnífica. A Santa Margarida de Vinyoles, h ora de
dinar, del vi, del cafè i poc més, els núvols amenacen. La
baixada ha estat un constat mirar cap amunt, cap al cel, i cap
avall per trobar els corriols correctes. Finalment Alpens ens
ha donat la benvinguda de nou, amb una clara, cervesa, cafè o
el que sigui per beure.
Per cert, causalitats de la vida: l'amo del Casino d’Alpens era
de Gavà. Així que si hi passeu, no oblideu fer-li una visita. Us
esperem a la propera activitat!
Néstor Gómez

Cim Puig-Cornador

Fita i petjada: “17 cims” i “Cafè amb sal”
Visita a la Cova de Can sadurní

Un mes de maig amb activitat d'autors dins del nostre club de lectura. El primer d'ells l’Hèctor Oliva, que va venir a presentar
-nos el seu llibre 17 cims, viatge al cim més alta de cada comunitat. Una trobada que ens és valuosa com a introducció a un
nou projecte dins UME que busca la mateixa finalitat. L’Hèctor ens relata les seves experiències en algunes de les seves ascensions més destacades i que li han deixat un millor record per la seva dificultat tècnica, paisatgística o anecdòtica. L'edició
del llibre compta amb unes meravelloses fotografies, ressenyes, mapes i codis QR per als tracks. La trobada es va tancar amb
la proposta de Manel Orti i Juan Pérez com a impulsors del projecte "17 cims UME" que s'inicia el 2015 amb l'ascens al Teide
des de la platja del Socorro.
El nostre segon autor convidat va ser Juan Carlos Borrego, un conegut amant del Garraf que ja en altres ocasions ens ha
visitat. Aquesta vegada per comentar el llibre, programat dins el club de lectura, Cafè amb sal i per fer la presentació de la
seva darrera publicació, Brut Nature. L'acte es va iniciar amb la tertúlia del llibre del mes on ens trobem amb uns temes socials
duts a un extrem de gran duresa per part dels personatges: proxenetisme, prevaricació, violència, radicalisme independentista, adulteri. En resum "sexe, drogues & rock and roll"
emmarcat en un refugi de muntanya. Després de baixar
d'aquesta ferrada de cafè amb sal ens introduïm en la
presentació de Brut nature, acompanyats d'un cava Pere
Mata, gentilesa d’Espai Vínic Cellervallès de Castelldefels.
A partir d'aquí l'ambient es va fer més distès comentant i
degustant Brut Nature.
Volem fer una especial menció a l'activitat que hi ha preparada per al 5 i 6 de juliol dins del marc del club de lectura. Es tracta d'una ruta literària tot recorrent el final de
la història El bolígraf de tinta verda acompanyats del seu
autor, Eloy Moreno. Activitat programada en
col·laboració amb el Parc d'Aigüestortes i el propi autor.
Darreres places: fitaipetjada@gmail.com
Paulina Parra
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Via de la plata amb BTT: Sevilla-Mèrida
Camps amples, plens d'alzines, pins, roures; plens de bestiar,
que en aquest primer tram són porcs ibèrics, ovelles, cabres, cavalls, vaques, porcs senglars.... Després, s'hi afegiran
els bous! També, per l’època escollida, ens hem trobat els
camps verds, les rieres plenes, quantitats de bassals plens
d'aigua fins dalt, molt difícils de travessar, una autèntica meravella.
Va ser una gran sensació entrar en propietats privades, les
deveses, obrint-ne i tancant-ne les portes, per poder seguir
el nostre camí, i trobar-nos aquest bestiar en el seu estat
més pur, més lliure, com quan vam veure una mare de porc
ibèric alletant els seus petits lletons, o la petita ovella, que
potser no tenia més de 2 o 3 dies, seguint la mare.
En un primer moment, quan encara no pensàvem ni per un moment que ens acompanyarien tants amics i amigues,
ho teníem clar: hi anirem amb els autocars de ALSA, que ens permeten, oficialment, portar dues bicicletes per
cotxe, però teníem l'esperança de, si ens calia, aconseguir permís per a tres o quatre, a dos autocars per dia. Així
doncs, alguns sortiríem el dia abans i si omplíem 4 autocars, amb 3 bicicletes, segurament ja ens aniria be. Portar la
bici i les alforges al mateix autobús no ens oferia cap problema.
Però aleshores un company ens proposava llogar una furgoneta, on ficaríem totes les bicis i equipatges, i solucionàvem el tema del transport. No només això, també ens faria de suport durant tota la travessa. Fantàstic! Ara sí
podíem anar-hi tranquils, ens porten les bicis i els equipatges i a més, tenim una furgoneta de suport per a qualsevol cosa que ens pogués passar.
Així que vam iniciar el viatge el dia 16 d'abril, en avió cap a Sevilla. Al centre mateix de la ciutat, dins la furgo, ens
vam canviar de roba, i vam fer la visita a la Catedral, on ens segellarien per primer cop la nostra credencial. En
aquesta primera etapa vam fer Sevilla-Castilblanco de los Arroyos, una etapa dura en els últims 20 quilòmetres,
però maquíssima.
En la segona etapa va ser quan més vam gaudir d'aquest paisatge. Castilblanco de los Arroyos-El Real de la Jara.
Després de passar la finca Yerbabuena, aviat ens trobem davant el primer gran obstacle de la travessa, la pujada al
Cerro del Calvario. En veritat que el nom li escau! Aquí, un cop passat el poble d’Almaden de la Plata, és quan
passem per on les guies ens assenyalen com la millor zona de pas per Andalusia. Maquíssim. Fins aquí, la part més
muntanyosa de la ruta.
En la tercera i a partir d'aquí, vam pedalar per zones molt més planes i també de llargues baixades, que ens van
permetre contemplar i assaborir tots i cadascun dels racons pels quals passàvem. Les màquines de fotografiar, i
sobretot els mòbils, no paraven en cap moment de prendre records gràfics dels llocs per on passàvem.
Destaca, per exemple, el poble de Puebla de Sancho Pérez, on en un mateix espai, tenen el seu alberg una ermita i
la plaça de toros considerada la més antiga d'Espanya, ja que sembla que data del segle XVI.
També aquesta època de l'any ens va permetre viure intensament la Setmana Santa andalusa, plena de devoció. A
Fuente de Cantos, ens vam plantar dins l'església, minuts abans que comencés la seva processó, csa que ens va
permetre viure com són els darrers minuts d'una confraria dins el temple, els portadors (costaleros), amb els seus
estris de protecció, els familiars i autoritats del poble, vestits de vint-i-un botons. Van treure una imatge a espatlles
de 50 portadors, suportant cada un d'ells uns 45 quilos de pes. Un moment excepcional. Les processons les viuen
intensament, amb molt de silenci i respecte. Això sí, un cop acabada, els bars i cafeteries plens a vessar! He, he, he,
hi ha coses que no canvien mai!
I l'arribada a Mèrida, plena de joia. Havíem aconseguit arribar a una ciutat maquíssima, plena de records romans; el teatre i amfiteatre romans, el
temple de Diana, el pont Romà de 800 m sobre el
Guadiana. Tot Mèrida fa olor de Roma, i fins i tot
és una ciutat agermanada amb la capital italiana.
El moment de la tornada, amb certa tristor. Havíem
aconseguit el nostre objectiu, i n’estàvem orgullosos, però al mateix temps, sentíem pena per haver
acabat, per fer aquesta pausa fins al proper any, on
també volem continuar durant la Setmana Santa.
Només ens resta, agrair a tots els socis d’UME que
ens han acompanyat (la Consol, la Gemma, l’Imma,
el Ricardo, el Martin, el Josep, el Gerard, i tota la
resta d'amics que han participat) el gran ambient
creat. Viatjar 21 persones significa, també, moltes
cues per a tot, per esmorzar, per dinar o sopar, per
comprar aigua o agafar l'habitació de l'hostal. Sempre ho hem fet de bon rotllo, la qual cosa ens ha permès gaudir
d'uns dies feliços i amb moltes ganes de repetir. I per animar-vos per properes sortides, i potser, per què no, per
continuar amb nosaltres en el proper tram de la Via de la Plata, que recordem, farem l'any 2015, us convoquem a
venir el proper divendres, dia 13 de juny, al nostre local d’UME a les 20.00 h; hi passarem un audiovisual, altrament
dit pel·lícula, d'aquesta sortida, que estem segurs que us agradarà i us acabarà d'enganxar.
L'equip BTTUME
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Transvulcànica 2014
Aquest any tocava com a repte la Transvulcània
ultramarató de l’illa de Palma , amb 73 km i que
recorre gran part pel GR 131 o “ruta del bastó” i
enllaça amb el GR 130, amb 8.525 metres de desnivell acumulat i 4.415 de positius.
Realment, a cap de nosaltres ens va deixar indiferent… i vam poder provar la duresa d’aquesta
prova i a la vegada la bellesa del recorregut.
La cursa és un regal per a la vista perquè passa per
boscos, i zones volcàniques tretes d’un conte. Tal
com diuen, la "Palma es la isla bonita” i l'equip
UME ho va poder comprobar perfectament.
Els primers 50 km fas 4.000 m de desnivell positiu
amb el punt culminant de la pujada al Roque de los
Muchachos amb 2.426 m d’alçada, per després fer una baixada contínua de 20 km fins al port de Tazacorte; una vegada
aquí tornes a pujar fins als 380 m, a 3 km de la localitat de Llanos de Aridane i arribada a meta.
El vent i la calor (es va arribar fins als 30 graus) van fer que encara fos una prova més dura, i va posar a prova l’equip;
finalment, tots van poder ser finishers i gaudir de tres dies més a l'illa.
Prova totalment recomanable on es dóna cita tota l’elit mundial del trail running i on la població i voluntaris de
l’organització ho donen tot perquè el corredor surti amb les ganes de tornar.
Cal fer menció dels participants: Francisco Fernández, Guillermo Santamaria, Diego Joaquin Martínez i David Poveda.
Com a suport logístic es va comptar amb Jose Fernández
Distància total: 73,3 km. Faro de Fuencaliente – Los Llanos de Aridane.
Cota sortida: 10 metres
Desnivell acumulat: 8.525 metres
Cota arribada: 340 metres
Desnivell ascendent: 4.415 metres
Cota màxima: 2.426 metres
Desnivell descendent: 4.110 metres
Cota mínima: 4 metres
David Poveda

III Caminada de les Ferreres
Un centener de persones van participar l’11 de
maig a la III Caminada Serra de les Ferreres.
Aquesta caminada té la singularitat de tenir una
organització compartida amb les AV de Ca n’Esppinós i Can Tries; no obstant aquest any s’hi hansumat també, l’AV La sentiu i l’AMPA de l’escola
Marcel.lí Moragas.
El recorregut d’uns 11 quilòmetres i un desnivell
de 416 metres, ha transcorregut per camins i
pistes de la Serra de les Ferreres.
L’objectiu és unir, conèixer i descobrir els barris
de fora del tramat del poble. La novetat de la
caminada d’enguany era sortir i arribar a ca n’Esppinós. El recorregut, es va realitzar en menys de
quatres hores comptant l’esmorzar i les parades
de reagrupament.
Redacció
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Grup jove d’UME
Suposo que a aquestes alçades ja coneixeu el Grup jove de l’UME. No el coneixeu? De debò? No m'enganyeu? Doncs
si no en sabeu res aviat en tindreu notícies, perquè tenim moltes idees, energia, empenta i ganes de fer muntanya! I
evidentment hem arribat per quedar-nos. Jo no us parlaré de
què som o què volem fer, senzillament us explicaré una mica el
que hem fet. Qui som és obvi, no? Som gent jove de l’UME a
qui ens agrada la muntanya. El nom del grup és prou descriptiu
(triar el nom va ser prou difícil, així que no ens jutgeu... Alguna
de les propostes era “Els Diumengers”).
La primera activitat va ser espeleologia, a la cova de les Rondes a la localitat de la Llacuna ( en vam parlar al butlletí anterior).
Després, un altre dia vam decidir buscar la cova Cassimanya.
Però com que anar caminant simplement era molt avorrit vam
posar-hi una mica d'emoció. Cap de nosaltres hi havia anat mai,
així que vam crear dos equips. L’un sortiria de Begues i l'altre
de l'ermita de Bruguers. El primer de trobar la cova seria coronat com el grup que ha trobat més de pressa la cova Cassimanya. Direu que és un títol sense sentit, i potser teniu raó. Però
llavors és que segurament no us ho passeu tan bé com nosaltres. Al final, l'equip B (de Begues) va ser el guanyador, però
únicament perquè l'equip B (de Bruguers) en arribar la Clota i
veure que portava molt avantatge a l'altre equip va decidir anar camp a través. Al final tots vam trobar-nos a la cova,
potser alguns amb alguna esgarrinxada més que d'altres, però com diu l'antiga dita; com més esgarrinxades més diversió (encara no és una dita ni és antiga, aviat ho serà).
Finalment el diumenge passat vàrem fer una sortida de BTT+Barbacoa, s'acosta la caloreta i les barbacoes estan a
l'ordre del dia.
Els valents que ens vam llevar a les 7 del matí d'un diumenge per pujar a Begues per la roca del Barret i després pujar
la Desfeta i les Agulles, tenim mèrit. Fa una mica de mandra, és clar que va pagar la pena. I mentre ens menjàvem la
deliciosa barbacoa ni ens feia mal el cul del seient de la bicicleta. El mal ens el va fer després, quan baixàvem a Gavà a
les 7 del vespre. Jo encara m'hi noto i ja han passat 4 dies. Està clar que no estem acostumats a la BTT, i no parlarem
de la nata que un de nosaltres es va fotre just abans d'arribar a Gavà. Es diu el pecat però no el pecador.
Jordi Corbalan

Flama del Canigó 2014
Des de fa més de 50 anys la revetlla
de Sant Joan amb les seves fogueres
està lligada, en molts pobles dels
Països Catalans, a la Flama del Canigó i la tradició de la seva regeneració al cim d'aquesta muntanya. Des
de fa tres anys (aquest serà el tercer) a Gavà també tenim una recuperada revetlla, amb una recuperada
foguera de Sant Joan, lligades a una
incorporada tradició de la Flama del
Canigó.
Podem estar molt orgullosos d'haver portat la tradició de la Flama del
Canigó al nostre poble i a la vegada
haver recuperat la tradició de la
foguera de Sant Joan que ja feia anys
que havia desaparegut. I sobretot
podem estar i estem molt orgullosos que aquestes tradicions estiguin
i es mantinguin a Gavà gràcies a la
força de la nostra entitat, que va
iniciar el projecte aglutinant una
bona colla d'entitats de Gavà i que
el segueix liderant mentre cada any
s'hi incorporen noves entitats.
La Flama del Canigó i sobretot el
EL
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moment de la seva regeneració són
són màgics; una multitud de persones
vingudes d'arreu dels Països Catalans,
a dalt de tot del cim, barallant-se amb
el fred i el vent intens d'un cim de
2.800 m, amb la llum de la lluna competint amb les flames del foc i tothom
cantant El Segadors és impressionant i
d'una força extraordinària. Però la
baixada en BTT des de Sant Joan de
les Abadesses acompanyant i custodiant la flama recollida al cim, al llarg de
160 km fins arribar a Gavà, i sobretot
els últims quilòmetres fets amb el
suport de corredors és també increïble i màgic. I de la mateixa manera, la
força i la màgia de la Flama estan
presents en la revetlla i la foguera de
Sant Joan. L’UME hi és en tots
aquests moments, fent que la força i
la màgia de la Flama del Canigó segueixi viva i això també és la força i la
màgia de la nostra entitat.
Us esperem a tots els proper dia 23
de juny a les 20:30 h a la Crta. a Sta.
Creu de Calafell per rebre la Flama; a

les 20:45 h a la plaça de Josep Tarradelles per a la rebuda oficial, i a les 22
h a la plaça de Balmes per encendre
la foguera i celebrar una revetlla popular.
Us hi esperem!!!
Marc Zurriaga
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De l’enrenou de la gran ciutat a la pau
de Vil.la Joana a Collserola
El nostre punt de partida serà el parc de Cervantes de Barcelona, que travessarem gaudint de la seva gran varietat de
rosers fins arribar a la ronda de Dalt, que també creuarem pels semàfors ara en direcció ascendent pel passeig de
l’Hospital de Sant Joan de Déu. En pocs metres ens trobem el conegut centre hospitalari que ens quedarà a la dreta.
Pugem pel carrer Finestrelles al llarg d’uns 350 metres i tombem a la dreta per l’avinguda Muntanyenca per arribar a
una pista de sorra que anirem seguint durant pocs metres fins que un cop passada un contra-revolt estarem atents a
la nostra dreta de seguir un petit corriol que surt de la nostra pista
i que amb un fort pendent ens portarà al mirador dels Xiprers per
gaudir de boníssimes vistes sobre la ciutat de Barcelona i entorn
metropolità. Tot just pel costat travessa la carretera de les Aigües,
que creuarem per seguir un corriol que s’enfila davant nostre decidit en direcció a l’emissora al cim de Sant Pere Màrtir. Pujant pel
corriol de sorra i una mica pedregós, guanyem desnivell ràpidament
i es gaudeixen d’extraordinàries vistes cap a la ciutat comtal i el
mar. El corriol travessa una pista d’asfalt que trepitjarem uns segons per seguir sender amunt, ja fins a Sant Pere Màrtir. A la nostra
esquerra la immensa antena emissora, davant nostre la torre forestal G “Golf” i un plafó informatiu, i a la nostra dreta una pista que
baixa abruptament per després anar carenant amb suaus pujades i
baixades en direcció nord-est, que serà la que seguirem fins arribar
al turó d’en Cors.
Un cop arribats a una esplanada de sorra, a pocs metres i una mica
més elevada a la nostra dreta hi ha una paret senzilla de totxos amb
la imatge de Santa Maria de Collserola que observa el temple del
Sagrat Cor del Tibidabo amb bones vistes. Tot just entrant a
l’esplanada venint de Sant Pere Màrtir neix a la nostra esquerra un
modest corriol que seguirem i que s’endinsa en un bosc i en uns
pocs metres es converteix en pista ampla que baixa fins arribar a
l’àrea del turó d’en Cors, tot just a la carretera de Vallvidrera a
Molins de Rei i on hi ha un aparcament ampli. Creuarem la carretera en direcció a Vallvidrera i de seguida entrem al nucli urbà pel carrer del Mont d’Orsà, que seguirem durant uns 200
metres fins arribar a una plaça on tombarem a l’esquerra. Baixem pel camí vell de Santa Creu d’Olorda, que després
d’uns metres d’asfalt es transforma en pista de sorra que va descendint fins arribar al coll de Can Cuiàs. Cruïlla de
camins i carretera. Nosaltres ara anirem per una pista ampla que surt a la dreta i que davalla cap al pantà de Vallvidrera seguint el rètol del parc. La pista s’acaba unint al GR-92 i el GR-96 (marques vermelles i blanques). Continuarem
pel GR-96 en direcció al pantà de Vallvidrera al qual accedirem per la seva riba oest, que recorrerem fins arribar a la
presa i a la rampa esglaonada que desembocarà en una pista obaga on si ens fixem, en un plafó informatiu trobem a la
nostra dreta l’entrada superior del túnel d’on sortia el popular Mina-Grott, trenet turístic inaugurat el 1908 que recorria Collserola per un estret túnel fins al peu del funicular actual. La pista passa a ser d’asfalt i arribem en pocs metres
a l’estació dels FGC baixador de Vallvidrera. Seguim el rètol que ens durà fins a Vil·la Joana, on un cop al bosc seguim
un caminet que després es transforma en unes escales que pugen fins al nostre punt final de l’excursió. A Vil·la Joana
va morir l’any 1902 el gran poeta Mossèn Jacint Verdaguer i s’hi pot visitar una exposició completa dins la masia que
el va acollir en els seus darrers dies de vida.
Fitxa pràctica ==============================
Punt de sortida: parc de Cervantes (Barcelona)
Punt d’arribada: Vil·la Joana (Vallvidrera)
Transport: parc de Cervantes (Metro L-3 Zona Universitària, bus 7, 22, 33, 54, 60, 67, 68, 75, 113, H6)
– vil·la Joana (FGC baixador de Vallvidrera – línia Terrassa/Sabadell a Barcelona)
Senyalització: rètols parc de Collserola (dins el parc), GR-92 de Can Cuiàs a Vil·la Joana.
Distància / desnivell: 7 km / 400 m+ 320 m- (aproximat)
Temps aproximat: 1h 45’
Dificultat: fàcil. Apte per a tothom
Atractius de l’excursió: Sant Pere Màrtir i entorn, vistes panoràmiques; entorn natural del pantà de
Vallvidrera, Santa Maria de Vallvidrera i Vil·la Joana (ACTUALMENT MASIA EN REFORMA, VISITA NOMES PLANTA BAIXA, més info: http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/12)
Jordi Llorens
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Entrevista a... Isabel Vigil i Manel Ortí
“És una satisfacció veure per la muntanya gent gran o competint a les curses”
La Isabel i el Manel, són una parella autèntica de muntanya. Aquest any han
participat a totes les Curses de Raquetes, organitzades per la FEEC i també
en algún dels circuits. Us puc asegurar que están en molt bona forma!
La Isabel, en aquests moments no treballa però està buscant feina i el Manel
és mecànic d’automoció. A ella li encanata anar a Asturies, la seva terra, per
estar uns dies amb la familia i els amics i veure “unos botellines de sidra”
com diu ella.
A ell li agrada també la fotografia i, no us ho perdeu, és un col.leccionsita de
debó, sobretot de segells, monedes i xapes de cava.
Com a parella porten els valors de la muntanya al cor. Són super respectuosos amb el medi ambient i sempre amb un gran sentit de l’amistat i la solidaritat.
Ella és la sòcia núm. 2507 I ell el soci núm. 1972
Des de quan esteu a l’UME?
M. Desde el año 2005 soy socio de la UME, el año que viene hará diez años.
I. Desde hace 4 años aproximadamente.
Com hi vau arribar?
M. Buscaba una entidad para Federarme en montaña para ir al Kilimanjaro.
I. Al venir a vivir a Castelldefels, como Manel era socio de la UME, me apunté con él.
A part de les curses de raquetes quines altres activitats esteu fent dins de l’UME?
M. Con el grupo SEAM de la UME, organizamos excursiones de montaña y escalada, también colaboro ayudando a
Enrique Galán en los cursos de escalada y en las salidas con los alumnos.
I. Participo en las salidas de montaña con SEAM y con Jaime Cano, estamos llevando la sección de corredores y marchadores.
Teniu projectes al cap per portar a terme en un futur, dins el món de la muntanya?
M. Ahora mismo junto con Juan Pérez, tenemos previsto en mente hacer el Proyecto 17 CIMAS cuyo objetivo es
efectuar a largo plazo la ascensión a los puntos o cimas más elevados de cada comunidad autónoma siempre buscando
el carácter más montañero y aventurero. No obstante con alternativas más sencillas para que el grupo tenga opción de
ascender a las cimas en función de sus posibilidades físicas.
Y en verano seguramente nos iremos a los Alpes, pero todavía no hemos decidido la zona.
I .Proyectos y viajes en mente siempre hay muchos, pero por falta de tiempo y de medios algunos tendrán que esperar.
Por lo que de momento nos conformamos con las salidas a la montaña los fines de semana con UME o por nuestra
cuenta y las vacaciones de verano que es cuando aprovechamos para hacer un viaje más largo y como en los últimos
años será a los Alpes
En el apartado de competiciones, después de haber hecho este invierno la Copa Catalana de Raquetas de Nieve, estamos participando en la Copa Catalana de Cursas Verticales, que consta de 3 pruebas, una de ellas fue el domingo 11 de
mayo y las próximas serán el 31 de Mayo y el 31 de Agosto.
También tenemos previsto formar parte del grupo de corredores que representará a la UME, en la Maratón de montaña de Berga que se celebrará el 7 de septiembre, y que corresponde al Campeonato de Cataluña de cursas de montaña
por equipos.
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Quina és la vostra opinió sobre el moment actual del món de la muntanya ?
En este tema estamos los dos bastante de acuerdo.
M. I. Ahora mismo hay un boom sobre todo en el tema de cursas de montaña. Cada fin de semana hay varias competiciones y mucha gente que corre por asfalto se está pasando a las cursas de montaña. El problema es que algunos de
ellos (esperemos que cada vez menos) ven en esto sólo la competición y no tienen respeto por la montaña, así que
cuando participamos en estas pruebas nos encontremos con geles, papeles de barritas, etc., tirados por los caminos.
Esto también se aplica a los montañeros, ya que muchos creen que a 2000 y 3000 m. hay animales que se comen las
mondas de plátano, de naranja y hasta las cáscaras de pistachos (que parece una moda).
Como en las cursas de montaña, también el número de aficionados a salir al monte está aumentando en los últimos
años, lo malo es que muchas veces desconocen el medio por el que se están moviendo, van poco preparados, tanto
física como en el equipamiento que utilizan y en la montaña un cambio de meteorología o cualquier imprevisto que
surja puede hacer que lo que iba a ser un buen día, se convierta en una mala experiencia.
Y está también el tema del Everest, que últimamente más que montañero es económico, ya que la mayoría de los que
participan en estas expediciones (salvo los grandes himalayistas), son personas que pueden ascender a la cumbre por su
poder económico y con ayuda de sherpas y de oxígeno, pero para las que la montaña no es algo habitual. Muchos de
ellos nunca se han puesto crampones ni han utilizado un piolet, y para ellos la ascensión no es un reto personal, sino
un trofeo del que poder presumir ante sus amigos y conocidos. También para nosotros es una satisfacción ver por la
montaña a gente de avanzada edad e incluso compitiendo en las cursas.
Mercè Mitjans
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FORMACIÓ (juny - setembre)
Vols anar segur a la muntanya? Aquí tens els cursos que es realitzaran en els propers mesos. Recordeu que els socis
d’UME teniu un petit ajut econòmic. Si estàs interessat en altres cursos, fes-nos-ho saber i t’assessorarem.
Proves d’accés a MONITORS I INSTRUCTORS
Convocades les proves d’accés per al cap de setmana 20 i 21 de setembre per a les modalitats de MONITORS d’Excursionisme i per a INSTRUCTORS d’Excursionisme, Escalada i Descens de Barrancs. Totes les dades i requisits els trobareu al nostre web de la FEEC. El termini de presentació de la documentació és el 31 d’agost.
Monogràfic PROGRESSIÓ EN CRESTES del 12 al 15 de juny (Vegueria del Baix Llobregat)
GORGS 2014 del 20 al 22 de juny - Organyà. Inscripcions obertes. (FEEC)
Jornada BIVAC D’EMERGÈNCIA Setembre (Vegueria del Baix Llobregat)

Redacció

Concurs: on és aquesta foto?
Sabries dir on és? Saps qui són les persones
que apareixen a la foto? Si és així, envia la
teva resposta a umegava@ gmail.com . Pots
guanyar un vermut en un bar de Gavà
SOLUCIÓ FOTO BUTLLETÍ ANTERIOR núm 33
La foto era d’una excursió que es va fer l’any
1988 i el lloc era un pas de la riera de Merlés, a
la comarca del Ripollès. El grup era la Secció
Infantil i Juvenil acompanyada dels seus monitors.
Arxiu Històric

Adquisició llibres UME
Relació d'exemplars adquirits pel
fons bibliotecari. A disposició de
tots els socis.
.-17 cims (Hèctor Oliva)
.-Cafè amb sal (Joan Carles Borrego)
.-Col · lecció “Els camins de l’Alba”:
2 Ripollès
15 La Cerdanya amb ra
quetes
16 Collserola
17 Garrotxa
18 Muntanyes de Prades
19 Montsant
20 Montsec
21 Garraf
22 Serra de Montsià
el plaer de la bona lectura
segueix-nos a fita i petjada

20a Marxa Garraf
La Marxa del
Garraf comença
a
caminar en
una edició
ben especial,
la
vintena.
Per celebrarho, aquesta
edició tindrà
una gran novetat, 15 km renovats.
S’elimina la pista de l’eix de Begues
al palau de la plana Novella i es reubica l’avituallament de can Carxol,
per millorar l’espai, la cobertura, la
seguretat i després de menjar la
botifarra hi haurà baixada. En la
primera reunió general de la prova,
amb caps de control, es va considerar no fer la Marxa el 9 de novembre i passar-la a una altra data. Tots
els detalls en el propers butlletins.
Redacció
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

Cap de setmana
7i8

Entitat

SORTIDA SOCIAL

Cap de setmana
7, 8 i 9

BTT

SORTIDA

DESCRIPCIÓ

JUNY 2014

Sortida de socis cap al massís del Port, dormint a un terreny d'acampada a Horta de Sant Joan (Terra Alta). Inscripcions fins dimecres 4 de juny
Sortida d'aniversari de la secció, Nonasp-Horta de Sant Joan-Tortosa.
Celebrem l'aniversari de la secció amb els companys de la sortida social d'UME.

Diumenge 8

Entitat

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

Divendres 13

BTT

PROJECCIÓ ÀUDIO- Pel·lícula de la sortida en BTT de la Via de la Plata (Sevilla-Mérida)i posVISUAL
terior xerrada. Ens trobarem a les 20 h al local social.

Diumenge 15

BTT

Dimecres 18

Entitat

Divendres 20

BTT

SORTIDA

Entitat

FLAMA DEL CANIGÓ

Dilluns 23

SORTIDA

Pedalada Planoles - Puigcerdà. Més informació a secretaria o al vocal de la
secció.

CLUB DE LECTURA Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca JoFITA I PETJADA sep Soler Vidal comentem "Pirineus en venda" de Rafael Vallbona.

III Sopar a la llum de la lluna a la platja de Port Ginesta. Informació a secretaria o al vocal de la secció.
Arribada de la Flama del Canigó a Gavà i celebració de la revetlla de
Sant Joan. La Flama encendrà la foguera de Sant Joan a la pl. Batista i Roca.

BICICLETADA NOC- II nocturna Gavà-Sitges (per muntanya). Sopar a Gavà i sortida en bici fins
TURNA
Sitges, bany de matinada i cap a Vilanova a menjar xurros amb xocolata.

Dissabte 28

BTT

Dissabte 28

Entitat

FESTA MAJOR

Jornada de Portes Obertes al Rocòdrom. Vols fer un tast d'escalada? Apropa't al rocòdrom tant si ets gran com petit. Ens hi trobaràs matí i tarda.

Diumenge 29

Entitat

FESTA MAJOR

Open d'escalada al Rocòdrom. Competició oberta a tothom durant tot el matí,
no cal ser-ne especialista. Participa-hi!

Diumenge 29

Entitat

FESTA MAJOR

Cercavila Xerinolis. A la tarda passejarem la Cuca Mallola pels carrers de Gavà,
amb la resta de bestiari i altres entitats.

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Infantil/Juvenil

CASAL D'ESTIU

DATES
Del 30 de juny
al 25 de Juliol

JULIOL 2014

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

Cap de setmana
5i6

Entitat

CLUB DE LECTURA Soritda literària a Amitges. Ruta de recreació de l'últim tram del llibre "Bolígraf
FITA I PETJADA de tinta verda" d'Eloi Moreno. Inscripcions tancades.

Cap de setmana
5i6

Entitat

CAP DE SETMANA Sortida de cap de setmana familiar. Passarem un cap de setmana en un
FAMILIAR
càmping del Prepirineu i farem excursions familiars. Inscripcions fins el 27 de juny.

Dissabte 12

Entitat

XII CAMINADA
NOCTURNA

Caminada Nocturna al Castell d'Eramprunyà. Places limitades. Inscripcions a
secretaria fins dimecres 9 de juliol.

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

Reunió informativa dels Campaments d'Estiu al Terreny de La Farga
(Queralbs). Adreçada a pares i mares, a les 20,30 h a la seu social d'UME.

Diumenge 20

BTT

SORTIDA

III etapa camí de Sant Jaume en BTT (Sant Miquel de Fluvià - Girona).
Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat.

Diumenge 27

BTT

SORTIDA

IV etapa camí de Sant Jaume en BTT (Llançà - Vall d'Aran). Informació i
inscripcions al coordinador de l'activitat.

Dimecres 30

Entitat

SECRETARIA

Darrer dia de secretaria abans de vacances. Tornarem a obrir el dimecres 3
de setembre, en horari habitual, de 19 a 21 h, tots els dimecres i divendres.

Dijous 17

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

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

