UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ

El GRUP

FUNDADA 1963

ADHERIDA A:

I I I

È P O C A , N Ú M E R O

X X X V

A G O S T /

S E T E M B R E

2 0 1 4

Federació d’Entitats
Excursionistes de Cata-

XIV Caminada nocturna

Open d’escalada 2014

lunya
Federació Catalana
d’Espeleologia

La caminada nocturna que organitza l’UME, des de fa
ja catorze anys, sota el nom de “Memorial Emili
Trallero” en honor del qui fou el primer president de
l’entitat, cada any té més participants.
Aquest any, amb la samarreta blava, la gran quantitat
de gent que va fer la sortida nocturna van gaudir
d’una nit esplèndida.
Gràcies a l’equip organitzador que vetlla per al bon
funcionament de la caminada, es pot dir que va tenir
molt d’èxit i la satisfacció dels assistents es va
manifestar en molts moments al llarg de la nit.
Redacció

Federació de Càmping i
Caravaning

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

L’Open d’escalada que s’organitza per la Festa Major
de Sant Pere, així com la jornada de portes obertes
al rocòdrom, són, un clàssic de cada any ja per a la
secció de SEAM que, amb molta dedicació
aconsegueix iniciar i engrescar a totes aquelles
persones amb ganes de fer escalada.
Aquest any, tal com es veu en l’article que apareix a
l’interior va haver-hi força participació i de diferents
edats. Per què no? No només han de començar els
joves, els més veterans ( sobre tot del grup) també
mostren ganes d’aprendre noves disciplines.
Redacció

Natura
Càmping

Sortida“100 cims” Sortida literària

SERVEIS:

Pàgina 4

S

E

R

V

E

I

S

:

Biblioteca
Assegurances
Biblioteca
Cartoteca

Pàgina 7

Pàgina 10

Visites guiades al castell d’Eramprunyà: cinquè aniversari

Boulder
Lloguer de Material
Cartoteca
Assegurances

Tot un èxit, arribar a aquest cinquè aniversari. Des d’aquell 2009 que
començàvem la formació per a ser guies voluntaris i planificar una
visita mensual al castell d’Eramprunyà, s’ha avançat moltíssim. A banda
de tenir molta demanda ( no només per a les visites planificades sinó
per a visites extres), també s’ha augmentat el nombre de guies
voluntaris.
També durant aquests anys s’han vist millores en el recinte del castell.
A través de la Diputació s’ha aconseguit consolidar algunes parets i
s’ha reconstruït l’espadanya i la teulada de l’ermita. S’han fet
excavacions i descobertes interessants i per segon any consecutiu
s’organitza un camp de treball per a joves a l’estiu. Esperem complir
molts anys!
Redacció

Formació
Boulder
Lloguer de material
Rocòdrom
Rocòdrom
Escola de Muntanya
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Editorial

ELS NOUS SOCIS,
BENVINGUTS:

2711

Juan Carrera

2712

Gerard Alejandro

2713

David Bañón

Vida social en regressió?
M'agradaria fer unes reflexions sobre la vida social a la nostra entitat. Personalment crec que efectivament
estàa en regressió, ja que són pocs els que vénen a l’entitat només pel fet de trobar-se, de xerrar, de compartir les experiències... és a dir, a fer-hi “vida social”.
Malauradament cada dia més l’entitat s’està convertint en una oficina de gestió, gestió de llicències, de recollida de material, de reunions de comissions i de seccions... Però anar al grup només pel fet de trobar-s’hi amb
els amics per xerrar, dia a dia s’està perdent.
Si seguim així, i amb l’ajut de les noves tecnologies informàtiques, acabarem per convertir l’UME en un grup
virtual, present a la xarxa i prou.
Hem de lluitar perquè això no sigui així, hem de recuperar l’esperit de trobada, on tots tenen el seu espai.
Uns explicant històries passades, altres comentant les últimes sortides, tot passant una estona agradable i
entre amics sense cap altra pretensió que trobar-se i passar una bona estona.
No sé quina pot ser la solució per poder invertir la situació actual, però sí que m’agradaria transmetre aquest
neguit a tots, perquè, en definitiva, la vida social d’una entitat és el motor que n’assegura la continuïtat.
Preneu i compartiu aquesta reflexió, i segur que anirem trobant iniciatives i accions que ens ajudin a mantenir
el grup com un centre de relació social, tan necessària avui en dia.
Auca

Aplec 2014
Un cop més l’aplec de Sant Miquel
serà l’escenari per recordar un fet
històric.
En aquests moments els organitzadors estan preparant la representació dels fets que es van produir
al castell d’Eramprunyà durant el
1714.
A més a més, es faran les activitats
habituals com la pujada a peu o en
bicicleta, la xocolatada, la repicada
de la campana Miquela, la visita
guiada al castell , els jocs de colles
ambientats en l’Edat Mitjana i
l’aperitiu.
Està prevista també l’actuació dels
bastoners i dels castellers de Gavà.
Us hi esperem!
Redacció
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Mostra d’Entitats

Sortida boletaire

Formació Creu Roja

Us informem que el proper dissabte dia 27 de setembre, la nostra
entitat, UME, participarà a la Mostra d’Entitats, organitzada per
l’Ajuntament de Gavà.
Tal i com es va fer l’any passat
està previst disposar d’un estand
on es podran mostrar les diferents
seccions que tenim, així com informar de la programació dels propers mesos.
Esperem que ens passeu a veure o
bé que participeu aportant-hi material.
Redacció

Per al proper setembre està previst fer la primera sortida boletaire
de la temporada.
Encara no s’ha concretat la data,
cosa que decidirà el nostre amic
Alfonso, un cop hagi fet el seu
estudi sobre pluges, temperatures
i possibles llocs on anar a la cerca
d’aquests apreciats productes que
ens regala la natura.
En quant es tingui informació més
precisa es penjarà a la web de
l’entitat. Mentre, aneu preparant el
cistell i les botes per caminar!
Redacció

Per a aquesta tardor, tenim una
nova proposta de formació, aquest
cop, en primers auxilis a la muntanya.
Es farà a càrrec de membres de la
Creu Roja i es durà a terme el
dissabte 4 d’octubre, al nostre
local.
El curs constarà de quatre hores
teòriques i quatre de pràctiques.
Per poder fer-se caldrà entre 8 i 15
persones. Les inscripcions es podran fer a secretaria del 3 al 26 de
setembre.
Redacció
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Josep M. Moya al cim del Damavad (5.671m.)
El Josep M. Moya, ha assolit el cim del Damavad ( 5.671m.) , el
cim més alt de l’Iran, aquesta primavera passada.
Concretament va aconseguir pujar, juntament amb dos amics
més, el 16 d’abril. Havien previst coronar-lo en tres dies, fent
el primer dia l’arribada fins al Camp Base II, el segon dia fer una
ascensió de 600 metres per aclimatar-se a l’alçada i el tercer dia
coronar el cim. Però la bonança del temps del segon dia i el seu
estat físic, van fer que un cop assolits els primers 600 metres
s’ho replantegessin i decidissin aconseguir el cim.
No cal esmentar la satisfacció per aquesta proesa, per part de
tots tres.
En Josep M. és soci de l’UME i recordeu que ha coronat tots els
tres mils del Pirineu.
Redacció

Collserola, pulmó verd metropolità
La revista Vértex d’aquest estiu, té com a eix monogràfic el Parc de Collserola. Tema interessant, donat que el parc es troba , com diu la notícia de la web “a la zona més densament
poblada del país”.
Realment interessants totes les propostes i suggerències que fa per recórrer el Parc.
Els federats, degudament registrats al web de la FEEC, ja poden
consultar el nou número de juliol i agost de Vèrtex en línia. Per
poder accedir-hi només cal entrar a l’àrea privada del web amb
el número de document d’identitat i el codi de la llicència vigent. Una vegada registrats al web també es poden consultar els
últims sis números publicats, la resta d’exemplars, des del primer número publicat el 1966, estan oberts per a qualsevol

usuari del web.
La revista Vèrtex 255 també està disponible a la plataforma iQuiosc des d’on es poden adquirir els últims números
publicats i aconseguir-ne la subscripció digital.
(Notícia extreta de la web de la FEEC)

Assemblea SEAM
El passat dijous 29 de maig es va celebrar l’Assemblea de SEAM, a les
19:30, amb una assistència de vint
persones, entre les que estaven el
president Néstor Gómez i el vicepresident Miquel Comas.
Els punts que es van tractar van ser:
informe d’activitats de l’any 2013, on
cal destacar la quantitat d’activitats i
de participació en raquetes de neu; el
pressupost del 2014; informació sobre l’adquisició de material; suggeriments sobre les mancances del material de lloguer i informació de la modificació dels preus de lloguer de material. Al final es va obrir un torn de
paraules on hi van participar els assistents.
Redacció

Les barraques

VII Trobada de Centres

del Mont-ras

d’Estudis d’Eramprunyà

UME i Quercus Grup Ecologista han
restaurat i reconstruït les barraques
del Mont-ras. Es tracta de quatre cabanes, situades al fons de la vall de la
Sentiu i orientades a migdia.
Aquestes cabanes que en el seu moment van tenir una utilitat relacionada
amb el treball de la terra i la pastura,
avui dia estan incloses a l’inventari de
construccions de pedra seca de l’Observatori del Paisatge a partir d’una
idea inicial de la Fundació Catalunya–
La Pedrera. Us recomanem que les
visiteu. S’hi pot arribar a través del
GR-92 des de la Clota o des del Coll
Sostrell. Més informació a UME.
Redacció

El proper dissabte dia 18 d’octubre es
celebrarà a Gavà, concretament a la
sala d’actes del Parc Arqueològic, la
VII Trobada de Centres d’Estudis i
d’Estudiosos d’Eramprunyà, amb el
tema “L’aigua, el territori i les persones”.
Aquest any la Trobada està organitzada conjuntament entre el Centre
d’Estudis de Gavà i l’Associació d’Amics del Museu.
Està prevista una visita comentada al
Parc Arqueològic i un dinar de germanor. La inscripció és gratuïta, excepte el dinar.
Redacció
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Primera sortida “100 cimers”
El passat cap de setmana 24 i 25 de maig es va realitzar la primera trobada-sortida
de 100 “cimers” de l’UME. Després de diverses reunions prèvies vam decidir fer un
dels cims on cap de nosaltres havia estat, el Cadinell, de 2.113 m, a la comarca de
l ‘Alt Urgell.
Uns quants de nosaltres vam aprofitar el dissabte per anar a fer un altre “100 cims”;
tot i que el dia amenaçava pluja, ens vam posar en marxa per fer el Cap del Verd
(2.284 m) a la mateixa comarca. Un cop assolit el cim i retornant als cotxes per
dinar, tot just van caure quatre gotes mal comptades , però això no va impedir
prendre una cerveseta fresqueta que portava a la nevera portàtil del cotxe (la millor recompensa que es pot tenir després de caminar algunes hores).
Després de dinar ens vam dirigir al refugi Lluís Estasen per sopar i dormir; allà uns
quants “100 cimers” més se’ns van afegir. L’endemà ens llevàvem a les 7 h per dirigir-nos a Gósol. Un cafetó i una pasteta per agafar forces per pujar el Cadinell.
A les 8,30 h vam arribar a Jossa del Cadí, on vam aparcar els cotxes per començar
a caminar; la casualitat va fer que coincidíssim amb un altre grup de “100 cimers”
un dels integrants del qual anava a fer el Cadinell com el seu “100 cims” i tots junts
ens vam posar en marxa. Tot i les primeres pujades encara ens quedava el pitjor: l’últim tram és una forta pujada pel mig del
bosc, però l’esforç va valdre la pena, com sempre, tot sigui dit. Com el dia anterior, tot just arribar als cotxes van caure alguna cosa més que les quatre gotes del dia anterior: si ens arriba a enganxar la pluja quedem com polls dins una galleda. Per
dinar, veient el panorama, vam decidir anar a Gósol on, sense manies, ens vam posar a dinar al mig de la plaça del poble; vam
anar a prendre el cafè a un dels bars i vam quedar per fer una altra trobada, ja que l’experiència havia estat molt bona.
Gràcies a tots els participants per fer-ho possible, “100 cimers” AMUNTTTTTTTT…
Miquel Comas

Sortida social 31 de maig i 1 de juny
Què fas aquest cap de setmana? Amb aquesta proposta que em va fer l'Oriol començava la meva primera sortida social amb
l’UME. Una oportunitat perfecta per conèixer nous companys i a més fer un parell de 100 cims.
Dissabte de bon matí vam quedar a les portes de l’UME, el punt habitual de trobada, i en pocs minuts vam iniciar el trajecte
cap a Gandesa (Terra Alta). Vam començar la pujada al puig Cavaller des de l'àrea d'esbarjo de la Fontela. El terreny és més
aviat àrid i no hi ha gaire ombres per arrecerar-se del sol, però tothom va aguantar bé.
En arribar a una zona boscosa, vam visitar diverses trinxeres i amagatalls que es van fer servir per a emmagatzemar munició i
menjar durant la batalla de l'Ebre, allà pel 1938.
Després d'unes dues hores de caminada, vam assolir el cim. El puig Cavaller ja és nostre! S’albira el Santa Bàrbara, un altre 100
-cims que volia fer el diumenge, però que finalment hauré de deixar per a una altra ocasió-. Una ràpida parada per fer les fotos
i gaudir del paisatge, i encetem la baixada per la vessant sud-oest, amb força més pendent que la pujada. Abans d’arribar, fem
una paradeta en un mirador amb unes vistes magnífiques, i on hi ha un monument en record als caiguts a la batalla de l'Ebre.
En tornar a la Fontela, ens hidratem bé i mengem abans de pujar als cotxes per a dirigir-nos a la Fontcalda, una bonic paratge
d'aigües termals.
Arribem a la zona d'acampada lliure d'Horta de Sant Joan, instal·lem les tendes i ens apropem al riu que passa pel costat per
remullar-nos els peus a l’aigua ben freda. Quin gust i quin descans! Després, a sopar i al sac.
Diumenge al matí, després d'un bon esmorzar, anem en cotxe fins a la pista que dóna accés a la ruta dels Rocs d'en Benet. Allà
ens trobem amb alguns companys que no havien vingut el dia anterior.
Un cop reunits, iniciem la pujada per la pista forestal, tot admirant els
imponents rocs, i anem envoltant-los de nord a sud. També tenim una El moment més oportú: un ovni sobrevolant la
bona panoràmica de la cresta de les Gronses. Agafem un trencant que hi Montse , el Miquel i el Roi, al cim dels Rocs d’en
ha a mà esquerra i continuem pujant. A mig camí trobem el refugi de Benet.
pastors Cova de l’Angerra, que amaga una encisadora cova al seu interior.
Continuem pujant i poc després arribem al canal, el punt amb més desnivell (i que més em va agradar) de tota la ruta. En arribar, un grup de cabres que hi havia ben a prop del cim ens regala un magnífic espectacle, tot
movent-se àgilment pels cingles.
La baixada la fem pel mateix camí, però uns quants aprofitem per fer
corrent els darrers quilòmetres. Arribem cansats, però molt satisfets.
Tornem al càmping per dinar, i allà ens trobem amb els companys ciclistes, que feien la ruta Nonasp - Horta de Sant Joan - Tortosa. Dinem tots
plegats, tot intercanviant les diferents experiències del cap de setmana i
pensant ja en els propers reptes.
Fins a la propera, companys!
Begoña Ponga
E L
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III Sortida nocturna amb BTT
El passat divendres 20 de Juny, un bon grapat de
socis i amics de l’UME, vam anar a gaudir del nostre III SOPAR A LA LLUM DE LA LLUNA. Vam
agafar les nostres bicis i a quarts de nou del vespre
vam sortir de davant la nostra entitat; ens en vam
anar fins a la Platja del Port Ginesta, on, fent una
gran rotllana a la sorra, vam passar una estona
molt agradable, com sempre, compartint molt
bona companyia.
Pel sopar, vam portar entrepans i carmanyoles, i
no va faltar, com és habitual en el nostre grup de
bons amics, qui va compartir dolços, truites, cava i
fins i tot bon cafè!
La secció BTT de l’UME va fent-se gran i, com
dèiem al principi d'aquesta crònica, ja anem pel
dígit III en algunes de les nostres activitats anuals.
Donem les gràcies a tots els amics i amigues que
ens acompanyen i que ens empenyen a seguir promocionant l'ús de la bicicleta en els nostres desplaçaments i moments d'esbarjo.
L'equip BTT de l’UME

Flama del Canigó 2014
Quant de temps ha de passar perquè considerem que un acte que repetim cada any es converteixi en tradició?
L'encesa de la Flama del Canigó és una tradició que va començar a mitjans anys 50 i es va consolidar en els 60 del segle passat.
Però no va ser fins fa tres anys que uns socis d'UME es van proposar portar la Flama, encesa al Cim del Canigó, a Gavà.
Així doncs, podríem dir que només fa tres anys (o que ja fa tres anys) que anem al Canigó a buscar la Flama, però el cas és que
per l'acceptació que té, per a la gent que ja l'espera, per a la gentada que aplega i l'acompanya des que arriba a Gavà fins a la
plaça de l'Ajuntament, per a les famílies que vénen a veure l'encesa de l'única foguera del poble, per a tothom que després e s
queda a la revetlla popular, per a totes aquestes persones que cada any són més, sens dubte l'arribada de la Flama del Canigó a
Gavà ja és una tradició que no deixarem perdre.
La Flama la podríem recollir d'algun dels pobles propers que van al Canigó a buscar-la, però des del primer any vam optar per
pujar-hi nosaltres. Per tant, tot comença amb el grup que es desplaça al peu de la muntanya i s'enfila fins al cim per veure com
a les 12 de la nit del 22 de juny s'encén la foguera al voltant de la Creu del Canigó. L'emoció que se sent en aquest moment és
indescriptible. D'allà ja baixen amb la Flama ben custodiada perquè no s'apagui.
Al matí següent a Sant Joan de les Abadesses la lliuren a la secció de BTT que, sense perdre temps, es posa en marxa. El següent punt important és a Sant Boi de Llobregat, on corredors del Club d'Atletisme s'afegeixen al seguici i entre Viladecans i
Gavà s'hi incorporen nens i nenes del Club d'Atletisme i d’UME.
Tots junts arriben a la Rambla de Gavà on ja els espera força gent i comença el recorregut Rambla amunt fins a la plaça Josep
Tarradellas, i després d’un parell de parlaments se segueix fins a la plaça Balmes. Els Grallers i el Sonaquetomba s'alternen perquè en cap moment no pari la música i la xerinola.
Esperant la foscor, van actuant l'Esbart i els Castellers i quan
per fi comença la nit més curta de l'any, arriba l'esperat moment de l'encesa de la Foguera que donarà pas al sopar i la
Revetlla.
Valdrà la pena continuar la tradició!
És cert que la idea va sorgir de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, però immediatament es va compartir amb totes aquelles
entitats que s'hi volguessin afegir i aquest fet ha proporcionat
una organització més rica i més plural. Cada any s'hi incorporen noves entitats, ja sigui com a organitzadores o com a
col·laboradores; ara per ara hi participen l’UME, L'Agrupament
Escolta Roc del Migdia, Òmnium Cultural, el Club d'Atletisme,
els Gegants, els Castellers, l'Esbart, els Grallers, La Màquia i La
Mata de Jonc. El treball de tots plegats fa possible la Flama del
Canigó.
Miquel Zurriaga

Visita a la Cova de Can sadurní
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Cloenda temporada raquetes 2014
La temporada de raquetes de neu 2014 no
ha pogut clausurar-se amb més èxit pel que
fa a la nostra entitat. Sis companys de la
Unió Muntanyenca Eramprunyà han aconseguit completar íntegrament les 7 proves que
han conformat el IX Circuit Català de Raquetes de Neu de la FEEC: Isabel Molina,
Antonio Almellones, Juan Pérez, Mercè Mitjans, Miquel Zurriaga i Oriol
Barberà.
D'altra banda, dos companys més també han
completat gairebé totes les proves de la
Copa Catalana de Raquetes de Neu, i han
aconseguit unes molt dignes i admirables
posicions en la classificació general de la seva
categoria:
Isabel Vigil, segona classificada en categoria
veterana femenina
Manel Ortí, tercer classificat en categoria
veterà masculí
Gràcies a la constància i a la fidelitat de tots
ells, i a la d’un total de 50 socis que hi han
participat, l’UME ha quedat classificada en
primera posició com a entitat en el Circuit Català de Raquetes de Neu 2014 amb 80 punts, molt per davant d’altres centres que hi han estat presents com l’Agrupació Científico-Excursoinista de Mataró o el Club Excursionista
REDDIS de Reus.
El passat 31 de maig, va celebrar-se al Casino La Floresta de Sant Cugat l’acte de lliurament de premis, tant del
Circuit com de la Copa Catalana de Raquetes de Neu, organitzat i amenitzat pel Club Excursionista Independent
de Catalunya. Hi van poder assistir tots els nostres companys cridats a recollir el seu reconeixement individual, a
excepció d’en Manel Ortí i la Isabel Vigil, que tot just estaven competint a la Cara Amon, cursa puntuable a la Copa Catalana de Curses Verticals. Si és que aquests dos no paren mai! En representació de tota la nostra entitat
també va estar present el nostre president, en Néstor Gómez, que va recollir el trofeu com a primers classificats.
Com hem esmentat al començament, la temporada de raquetes de neu d’enguany ha comptat amb un total de 7
proves. Totes han puntuat al Circuit Català, no competitiu i pensat per a caminants, i concretament 4 d’elles han
puntuat a la Copa Catalana, competitiva i concebuda per a corredors.
Al gener, l’UME va ajudar molt activament el Centre Excursionista Roca Negra a organitzar l’acte de presentació
de la temporada a la platja de Castelldefels aprofitant l’experiència de l’any anterior a la platja de Gavà. Va ser tot
un èxit i vam comptar amb la presència de corredors de la selecció catalana de raquetes de neu i del president de
la FEEC, Jordi Merino.
L’Agrupació Científico-Excursionista de Mataró va tenir l’honor de donar el tret de sortida el 9 de febrer amb un
recorregut de 8 km als voltants del refugi del cap de Rec, mentre que la serra d’Ensija va ser-ne l’escenari de cloenda el 6 d’abril, amb dos
itineraris a escollir, a càrrec
del Club Excursionista Independent de Catalunya.
L’equador de la temporada
va ser gentilesa de l’UME,
com ja va passar l’any passat. El 9 de març vam organitzar un circuit a l’estació
d’esquí nòrdic de GuilsFontanera, a la comarca de
la Cerdanya. La podem
considerar tot un èxit de
participació amb més de 80
inscrits. L’organització està
treballant
conjuntament
amb la FEEC perquè el
proper hivern sigui també
prova puntuable a la Copa
Catalana de Raquetes de
Neu.

Oriol Barberà
EL
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Segona ruta literària
Cap de Setmana a Amitges (Parc Nacional d'Aigües Tortes
i Estany de St.Maurici)
La segona ruta literària es va desenvolupar el cap de
setmana del 5 i 6 de juliol, en el marc incomparable del
parc nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici,
recreant la part final d'un dels llibres llegits al club de
lectura (Fita i Petjada), El bolígraf de tinta verda, amb la
particularitat que en aquesta ocasió ens ha acompanyat
l'autor, Eloy Moreno. Ens prometia passar una nit amb
nosaltres i així va ser. El punt de trobada a Espot a "la
casa del parc", on cap al migdia vam anar acudint les
gairebé 40 persones que vam decidir embarcar-nos en
aquesta original proposta. Un petit briefing amb les activitats del cap de setmana, incloses en la Festa de l'Aigua
que se celebrava a la localitat.
Pujada en els taxis del parc fins al llac, per després continuar a peu cap al refugi d'Amitges, lloc on passaríem la
nit. L'excursió la vam fer acompanyats per un guia del
parc (Gerard), una persona peculiar i sorprenent, que
ens va fer una visita molt amena i divertida. El grup el
formaven persones arribades de tota la geografia espanyola, molts dels quals mai havien trepitjat la muntanya,
més nosaltres, el grup UME.
Vam arribar al nostre destí gairebé a l'hora de sopar,
vam prendre possessió de les nostres lliteres i vam pujar al menjador. Després, l'autor ens va fer una presentació molt
especial desvetllant "secrets" de l'obra i de la seva edició, per després fer-nos una lectura del final del llibre sobre la
mateixa pedra que el protagonista utilitza per concloure la seva història. Un moment màgic i íntim.
L'endemà un grup va sortir ben d'hora per fer un cim, l'Agulla d'Amitges i la resta ens vam quedar al refugi on l'autor
ens dedicà el seu llibre. Aquest segon grup després vam donar un tomb al voltant dels llacs d'Amitges.
Vam quedar a dinar entrepans al llac de Sant Maurici. Acomiadàrem part del grup que baixava en taxi, i la resta ho vam
fer a peu pel camí que va a Espot, on vam prendre un merescut refresc.
Així, vam donar per acabada l'aventura, que ens va unir gràcies a la lectura i la curiositat per conèixer els magnífics
escenaris descrits.
Paulina Parra

XIV Caminada Nocturna
El passat dotze de juliol es va fer la clàssica CAMINADA
NOCTURNA, “Memorial Emilio Trallero“, amb la participación de més de cent caminants.
Aquest any vàrem tenir la sort de gaudir d’una lluna plena
espectacular, reflectida a les calmades aigues de la mar, que va
fer la caminada més maca.
La ruta que vàrem fer va patir un petit canvi ja que seguirem
per pujar un camí desbrossat per l’Antonio, una feinada, i que
té la seva història. Aquest camí es va fer a finals del segle XIX,
pel nou propietari, Sr. Manuel Girona. Posteriormente, com
molts altres, va quedar en desús i s’anà tapant. Especialment
bonic el pont que travessa un barranc.
Un cop arribats a dalt amb la claror de la nit ens vàrem posar
a sopar i, gràcies al Juanjo, vàrem prendre un “gazpacho”. A
continuació, un café portat pel grup d’intendència, Montse,
Pepa, Pepi, Alberto, i perdoneu si em deixo algú més; i la Marisol Garceran ens va fer gaudir d’un bonic poema sobre
la dona, l’amor i la muntanya.
Així doncs cap a baix. Aquest cop gràcies al Genís, que ens va desbrossar el camí que surt de la urbanització de Bruguers, ens va ser fácil agafar la sendera cap a Gavà, on, sense incidències, i una mica de son pels que no varen prendre
cafè, vàrem arribar cap a quarts de dues.
Víctor Espinós
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Portes Obertes i Open d’escalada
Festa Major de Sant Pere 2014
El passat 28 i 29 de juny es va celebrar, un any més, la
Festa Major de Sant Pere a Gavà. I un any més UME va
col·laborar amb l'Ajuntament celebrant el dissabte de
Portes Obertes i el diumenge l'Open d'Escalada.
Aquest any en Miguel Angel ha hagut de deixar el lloc
com a responsable del rocòdrom i jo l’he substituït. El
llistó estava molt alt i espero que els assistents a aquesta
activitat s’ho passessin bé.
Enguany, la participació a la Jornada de Portes Obertes
ha estat menor que la de l’any passat: 66 persones aquest
any (més del 90% no socis d’UME) mentre que l’any passat en van ser 108. Aquesta davallada es pot explicar pel
fet que aquesta vegada no vam poder complir l’horari
fixat al programa de festes de l’Ajuntament, cosa que va
comportar que les persones que van anar al rocòdrom
en horari oficial el van trobar tancat. El més gratificant
per a nosaltres és veure l'interès dels nens, com valoren les instruccions dels monitors i el fet de pensar que alguns
d'ells seran els nostres futurs escaladors.
Respecte a l'Open d'Escalada, la participació en aquesta ocasió ha estat semblant a la de l’any passat: 11 adults i 3
infantils. Hem estrenat noves vies i marcatge, substituint les tires de colors per marques pintades a la paret, que són
més visibles i resistents. Per problemes organitzatius es va començar amb retard, cosa que va comportar que no es
poguessin fer totes les vies preparades per a l’open: només se’n van fer 2 de les 3 preparades i al grup d’adults els
guanyadors van fer la tercera via a mode d’exhibició. Cal destacar que l’assistència de públic va ser, per moments,
considerable.
Els primers classificats de la XV Open d’Escalada d’UME van ser:
Infantil: Mateu Pérez; adult femení: Jessica Bautista; adult masculí: Manel Ortí
Com a cloenda de l’Open es va fer un pica-pica on
els plats estrella van ser un parell d’empanades i de
pastissos fets per la Isabel Vigil. No en va quedar ni
una engruna, de bons que eren.
Vull fer èmfasi en el fet que l’objectiu de l’open no
és la competició per ella mateixa sinó el fet de
poder reunir-nos els diferents grups d’escaladors
d’UME en una jornada festiva.
Per acabar, vull agrair la feina de totes les persones
que han col·laborat en l’organització d’aquesta
activitat i l’assistència del participants i espectadors.
Enrique Galán
Responsable del Rocòdrom

Cuca Mallola i Xerinolis

La Cuca Mallola, la bèstia que custodia
UME durant tot l'any, va tornar a brillar
i a respirar per la Festa Major de Gavà.
Un cop enllestida a la UME, més d'una
desena de nens i nenes la van pujar
Rambla amunt per trobar-se amb la
resta de bestiari del Xerinolis a la Torre
Lluch.
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Ruta natural i paisatgística muntanyes de Prades
L’excursió que proposo parteix i finalitza al poble de Prades i està perfectament senyalitzada a través de
fites i panells. Una descoberta de l’entorn natural de Prades i l’ascens a dos cims espectaculars com són la
Mola d’Estat i el Tossal de la Baltasana.
Sortim de la mateixa plaça Major de Prades deixant a l’esquerra l’església
de Santa Maria la Major i creuant la carretera per agafar a pocs metres el
carrer de Sant Roc i on, perfectament senyalitzat amb el Km 0, iniciem el
camí principal de la xarxa de camins naturals de les muntanyes de Prades en
direcció a l’ermita de Sant Roc i l’ermita de l’Abellera. Pocs metres després
de l’inici ja trobem el primer racó interessant de la ruta. Es tracta de
l’ermita de Sant Antoni, una curiosa construcció amb una font a pocs metres d’on raja aigua bona. Seguim per la pista, que posteriorment es converteix en corriol ascendent de pedres que entra al bosc. Hem d’estar alerta
perquè el corriol tomba a la dreta amb la fita corresponent. Seguim pujant
per travessar aviat una pista ampla i arribar en pocs metres a l’ermita de
Sant Roc. D’aquí a l’ermita de l’Abellera ens separen poc més de 5 minuts i
en baixada. Aquesta construcció de l’any 1570 està situada sota una gran
cinglera de roca a 1.020 m d’altitud, cosa que fa que el racó sigui encisador.
Per tal d’accedir al seu interior es pot demanar la clau al bar Tomaset de la
plaça Major de Prades. Les vistes són espectaculars sobre la vall i les seves
muntanyes.
Retrocedirem uns metres enrere per agafar un corriol que surt tot just a
l’esquerra i s’endinsa per sota de la cinglera per un bosc i una delícia en
tots els sentits. Passem tot just al costat de l’espectacular Roca dels Corbs, que no deixa indiferent, i a poc a poc el silenciós i obac corriol dóna a una pista solana igualment senyalitzada que anirem seguint en direcció al Tossal de la Baltasana.
És un camí planer amb vistes sobre Capafonts i les muntanyes de l’entorn, com el Picorandan. Arribats en una cruïlla de
camins seguirem per la pista de la dreta deixant a l’esquerra el camí dels Pics. La pista desemboca en una zona pedregosa
que remuntarem amunt per arribar als plans del Pagès i al coll de la Font del Dineral i on iniciem el senyalitzat camí Serra
del Bosc que ens durà al llarg d’uns 3,5 km fins a la mola d’Estat o dels Quatre Termes (1.120 m). Aquesta part de la ruta
és més dura, sobretot en el darrer quilòmetre fins al cim per l’abrupta ascensió entre mig del bosc i amb força rocam en
el sender, inclosa la mini grimpada no exposada abans d’arribar a la mola d’Estat. Aquest camí coincideix amb el sender
GR 171 (fites vermelles i blanques) sense cap pèrdua possible. La mola dels Quatre Termes o mola d’Estat és d’aquells
cims que tot i ser allargassat impressiona per les seves vistes vertiginoses i àmplies. Mirant cap al nord davant nostre
s’obre la vall del barranc de Castellfollit, la Conca de Barberà i la serra del Tallat amb els molins eòlics que la coronen;
més enllà l’Urgell, la Segarra, i tancant l’espectacle els Pirineus en un dia molt clar; cap a ponent, les muntanyes de Prade s
amb el Tossal de la Baltasana, cap al sud el Montsant i més enllà la serra del Montsià, els Ports i el mar a l’est. Dos creus
metàl·liques a la cinglera (abans n’hi havia una altra) en record de persones mortes a la Guerra Civil miren a ponent.
Retornem pel camí Serra del Bosc que hem fet a l’anada i ara sí en direcció al Tossal de la Baltasana. A la baixada hem de
tenir cura sobretot en el primer quilòmetre des de la mola d’Estat. Ja de nou al camí principal agafem una pista durant
pràcticament tota l’estona només desviant-nos uns metres a la dreta passat el Km 8 per un corriol senyalitzat per veure
una joia geològica de la zona: coves del Pere. Reprenem el camí fins al Tossal de la Baltasana (1.203 m) que, també indicat,
s’enfila per una pista cimentada en els seus darrers metres. Punt culminant de la Conca de Barberà i del Baix Camp amb
vistes de Prades i el seus espectaculars boscos i més enllà paisatge similar al que es divisa des de la mola d’Estat. Vèrtex
geodèsic i placa del cim amb panell eòlic rovellat i caseta de comunicacions que desentona amb tot el paisatge.
La baixada a Prades la realitzem seguint el mateix GR-171 gaudint d’un espectacular bosc de roures i pins per corriol i
posteriorment pista per entrar pels residencials carrers de Juli Garreta i de Colomers arribant a la propera plaça Major
de Prades.
FITXA PRÀCTICA
Punt d’origen/arribada: Prades (plaça Major)
Com arribar-hi en cotxe: des de Reus N-420 fins a les Borges del Camp, C-242 cap a Alforja i Cornudella del Montsant i T-701 fins a Prades // AP-2 fins a Montblanc, C-14 fins a Alcover i TV-7041 fins a Prades
Com arribar-hi en bus: Autocares Plana, línia Reus-Prades
Distància/Desnivell aproximat: 19 km / 1.500 m acumulat
Senyalització: fites i plafons informatius dels Camins Naturals de Prades, GR 171 des de la mola d’Estat fins al Tossal
de la Baltasana i Prades.
Temps aproximats: Prades-Abellera: 30’ // Abellera-mola d’Estat: 1h 40’ // mola d’Estat – coves del Pere: 1h // coves
del Pere – Tossal de la Baltasana: 25’ // Tossal de la Baltasana-Prades: 40’
Dificultat: mitjana; ascens pronunciat en el darrer quilòmetre fins a la mola d’Estat. Grimpada/desgrimpada i trams de
roca i pedres fàcils però on cal parar atenció. Amb pluja trams relliscosos. A l’estiu fa molta calor, cal portar
força líquid. Fonts escases i només a l’inici del recorregut.
Atractius de l’excursió: les ermites del recorregut, sobretot l’Abellera i l’entorn natural. Grans vistes panoràmiques
des de la mola d’Estat i el Tossal de la Baltasana. Coves del Pere. Prades i el seu nucli antic.
Jordi Llorens
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Entrevista a... Rosa Català i Antonio Torrebejano
“La muntanya ens uneix i ens ensenya valors
com l’amistat i la companyonia sense distincions entre edat, procedència o ideologia”

La Rosa i l’Antonio són dels històrics de l’UME. Ells es mostren sempre molt
senzills i sense ànims de protagonisme, però tenen una gran trajectòria muntanyenca. Fa uns 20 anys coincidia amb ells en una sortida d’esquí de fons a
Lles i recordo com em va impressionar el trineu adaptat que havia fet l’Antonio, per portar a la Belen (la seva filla petita) al darrere i poder practicar
aquest esport. Van lluitar per aconseguir el boulder. Han fet moltes expedicions encara que no les mencionen. Jo recordo l’Aconcagua i el Kilimanjaro.
Segur que n’hi ha més. També han fet escalada en gel a Noruega.
Sempre han estat uns amants de la muntanya i ho segueixen sent. La seva
filosofia respecte als nens i joves, ha estat aconseguir que estimin la muntanya i aprenguin coneixements i tècniques per a desenvoldre’s en aquest medi. Són monitors per l’ECAM i han impartit també formació per a joves.
Persones crítiques i constructives amb l’Entitat, sempre han aportat noves idees i coneixements. L’Antonio va patir una caiguda, fent escalada al Pedraforca. Més d’un any per recuperar-se i ja ho va dir en el seu moment: “no deixaré de fer el que m’agrada”. Ella és tècnica administrativa i té com aficions la lectura i la bicicleta de muntanya, ell és ebenista i també pract ica la
bicicleta de muntanya. La Rosa és la sòcia núm. 844 i l’Antonio el soci núm. 845

E L
G R U P

Quan i com vau començar a l’UME?
A Y R: Aunque Antonio ya había estado en contacto con el mundo del excursionismo y de la montaña desde pequeño, sería
sobre los ochenta y pocos cuando tuvimos el primer contacto con UME a través de unos amigos. Empezamos las primeras
salidas con la sección infantil buscando un lugar para los campamentos de verano y, durante varios años alternábamos actividades con la sección infantil y actividades de montaña con la gente de SEAM. De hecho muchos de nuestros amigos y compañeros de cordada formaban parte de la canalla que llevábamos de excursión y de campamentos cuando eran pequeños.
Quines disciplines heu practicat dins l’Entitat?
R: La verdad es que se hacen actividades de todo tipo cuando uno está integrado en un club, desde hacer la marcha del Garraf hasta la última expedición que fue en el 2007 al Alpamayo.
Aunque principalmente nos hemos dedicado a alpinismo, practicamos también escalada en roca y, cada año, procuramos
buscar unos días para practicar escalada en hielo en algún lugar un poco más alejado del Pirineo.
También hemos hecho algún barranco, pero la actividad a la que le tengo especial cariño es a las ferratas, una novedad en su
época, que pudimos compartir con nuestros hijos y con una gran parte de socios de UME. Las últimas que hicimos en Dolomitas eran de una belleza increíble
A: Alpinismo (escalada en roca y escalada en hielo) y de forma esporádica barrancos.
Quines són les expedicions que destacaríeu, entre les que heu fet?
R:A finales de los 80, inicios del 90 no habían tantas facilidades para viajar como ahora, ni tantos medios, por eso el ir a los
Alpes en 1988 para intentar el Cervino y el Montblac, para mí ya supuso participar en una expedición. Desde entonces ha
llovido mucho y hemos participado en alguna que otra, pero comparto con Antonio, que lo más importante es la ilusión de
tanto la preparación y organización, como el poder llegar a vivir ese sueño con los compañeros.
A: Todas han tenido una gran importancia y cientos de anécdotas buenas y malas, no por el hecho de hacer cima las convierte en mejor expedición. De hecho, el hacer cima es una pequeña parte de todo lo que conlleva organizar y vivir una expedición, siempre y cuando hablemos de una expedición organizada por los mismos integrantes, no por una empresa.
També heu fet formació. Què prioritzeu a l’hora d’ensenyar?
R: Para mí hay tres partes en la formación que son el fundamento: la seguridad, el sentimiento de cordada y el conocimiento
del medio. Tener la oportunidad de enseñar a los demás a defenderse en la montaña ha sido una fuente de crecimiento personal ya que me ha permitido aprender mucho de los demás.
A: La seguridad ante todo, e intentar transmitir ese sentimiento que aprendimos de los mayores cuando empezamos a hacer
montaña siendo muy jóvenes.
Vau estar de responsables de material i del rocòdrom. Què destacaríeu d’aquells anys?
R; Lo más importante que supuso el rocódromo era tener la oportunidad de llegar a cualquier socio y poderle mostrar lo
que era le escalada. El rocódromo era algo por lo que habíamos luchado durante años, nos reuníamos allí un día en semana
para entrenar y probar las vías y, desde allí se planeaban salidas a escalar que se terminaban organizando el viernes en el Centro. Poco después se convirtió en una herramienta de iniciación para todo aquel que quisiera probar la escalada y una de las
actividades que se hacía cada año era participar en los casales infantiles de Gavá para que los niños pudiesen practicarlo. También era importante las jornadas de puertas abiertas que permitían dar a conocer a todos los ciudadanos la escalada y, como
no, el Open de Escalada que se organizaba a nivel interno.
A- Como responsable de material, mi prioridad era que hubiese material para la iniciación de los nuevos socios, era para mí
importante que se dispusiera de lo esencial para cualquier tipo de salida . Después la evolución lógica, desde mi punto de
vista, es que cada uno tenga su material personal adecuado a su nivel y a sus necesidades.
Ara que l’UME ha fet 50 anys, com veieu l’entitat?
A y R: Es difícil contestar esta pregunta, el cambio social repercute indirectamente en la entidad a través de las personas. La
entidad debería adaptarse de alguna manera a estos cambios pero sin perder sus raíces, sin que se olvide lo que la montaña
significa. Que a todos nos une, ya que nos enseña valores tan importantes como la amistad y el compañerismo sin distinciones entre edad, procedencia o ideología
Mercè Mitjans
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FORMACIÓ
El proper curs de nivell I d'escalada es farà els mesos d’octubre i novembre, sempre i quan
hi hagi com a mínim 6 persones que compleixin els requisits.
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 34
La foto era d’una excursió que es va fer a la Vall
de Núria. Es tracta d’una de les primeres sortides que es van dur a terme a l’Entitat.
Arxiu Històric

Racó poètic
Curiosament, aquest mes ha arribat a la nostra redacció un poema, relacionat amb la ruta literaria a Amitges. Per tant,
tot i la limitació d’espai, posem un fragment en aquesta página. El poema és de Neus Ferrer. Esperem que en gaudiu!

Amitges

Dónde y cuándo, comenzó la ruta hacia el refugio,
es una cuestión de difícil precisión
Aunque ésta tuvo, punto de encuentro y reunión,
el enfoque cambia, según la perspectiva de visión.
Comenzó acaso, en la orilla del mismo lago?,
o minutos antes, montados en un 4x4?
Quizás la aventura se iniciara horas antes,
desde Castellón, Madrid, Valencia o Alicante.
Y allí, en el verde y frondoso parque,
aprendimos, no pocos detalles
En compañía de un divertido guía,
descubrimos, secretos y maravillas.
Andando divisamos,
al Pico de los Encantados
No es fácil abordarlo,
por ninguno de sus cuatro lados.
Y en un árbol avistamos,
diversos agujeros
Labrados con esmero,
por un pájaro carpintero.

Ya en los primeros ascensos,
nos detuvimos un momento
Una larga y alegre cascada,
captó los flashes de algunas cámaras.
Al Peguera, vimos también,
que en su día, el pico más alto fue
Pero como el parque se extendió,
a dos hermanos mayores -Punta Alta y Besiberri-, le regaló.
Se erigía en mitad de un lago,
formando parte de ese espacio
-Bien derecho y plantado-, un Bonsái,
centenario, bonito y natural.
Y detrás del misterioso lago,
un inmenso mar de piedras blanco
Creado por la diminuta presencia,
de “Maneirons”, haciendo faena, faena, faena.
Más tarde, y después de una buena cena,
con merecida y amena sobremesa
Celebramos alrededor de una piedra,
una tertulia, con nubes, luna y sin estrellas.
(Continua al facebook de Fita i Petjada)
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DATES

ACTIVITAT

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dimecres 3

Entitat

SECRETARIA

Retorn de l'activitat després de les vacances d'estiu. Tornem a obrir
secretaria, en horari habitual, tots els dimecres i divendres de 19 a 21 h.

Diumenge 7

BTT

Divendres 1

DATES

DESCRIPCIÓ

AGOST 2014

SECCIÓ

Campaments d'estiu a Queralbs (Ripollès). Sortirem a les 8 del matí,
amb autocar, de davant del Lidl (Ctra.Sta. Creu Calafell)

SETEMBRE 2014

CAMÍ DE SANT JAU- X etapa del Camí Català de Sant Jaume en bicicleta (Tàrrega ME
Lleida). Més informació al coordinador de l'activitat.

Col·locació de la senyera al Calamot. Un any més, ens trobarem a les 9

Dijous 11

Entitat

Dissabte 13

DIADA NACIONAL del matí al Parc del Mil·lenni (davant la Nova Piscina Municipal).Cal portar

esmorzar.

BTT

SORTIDA

Pujada al Turó de l'Home (Montseny) en BTT. Més informació al
coordinador de l'activitat.

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Bibliote-

CLUB DE LECTURA
ca Josep Soler Vidal comentem "Las montañas de la mente" de Robert MacFITA I PETJADA

Dimecres 17

Entitat

Divendres 19

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Diumenge 21

BTT

SORTIDA

Divendres 26

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

Dissabte 27

Entitat

MOSTRA D'ENTITATS

Enguany tornem a participar a la Mostra d'Entitats. Ens trobarem
amb altres entitats i mostrarem, a qui pugui interessar, el que som i el que
fem.

Diumenge 28

Entitat

APLEC DE SANT
MIQUEL

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

farlane.

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

Presentació de la 20a edició de la Marxa del Garraf, que tindrà lloc
el 2 de novembre, amb nou recorregut. Lloc i hora a determinar.

Sortida pels voltants de Vilanova. Més informació al coordinador de
l'activitat.

Projecció audiovisual dels campaments 2014. A les 20 h, al Casal Municipal El Centre, del carrer de Sant Isidre, 22. No hi falteu!

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

