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Campaments a Queralbs
2014
Els campaments d’estiu són un clàssic entre les activitats d’UME. Realment aquests nens i joves que durant deu dies gaudeixen de la muntanya, fent moltes activitats, són,
possiblement els socis que anys més
tard faran escalada, espele, senders
o competiran en qualsevol marxa. Us
deixem, doncs amb els articles que
ens han fet arribar alguns dels monitors per explicar com han anat enguany.

Cada dia seguíem la mateixa pauta.
Ens aixecàvem a les 8 del matí. Tot
seguit, encara amb lleganyes als
ulls, fèiem el despertador, que solia
ser un joc de córrer o un ball.
(Continua pàg. 6 i 7)
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Un any més, la secció infantil i
juvenil de la UME ha organitzant uns campaments a l’estiu.
Deu dies envoltats de naturalesa i passant-ho genial.
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UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—F

ralbs. Al cap d’unes poques hores d’
autocar ja hi érem! Després de distribuir-nos en tendes i de fer jocs de
presentació, ja estàvem preparats
per passar deu dies junts.

Tot va començar l’1 d’agost a
les 8 del matí. Els autocars ja
ens esperaven a prop del local
de la UME per portar-nos cap al
terreny d’acampada que enguany era al costat de Que-

Participació rècord en competicions

A l'èxit assolit fa uns mesos en les
competicions de raquetes de neu, ara

-5KM Vertical
Roquetes

se suma que per primera vegada
en la seva història UME és present
en cinc modalitats més: Copa Catalana de Caminades de Resistència (CCCR), Copa Catalana de
Marxes Tècniques, Circuit de Curses, Curses Verticals i Curses de
Resistència. Algunes d'aquestes
modalitats, amb resultats excel·
lents dels socis de la nostra entitat.
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-9Entrevista a:
Alba Marco

Editorial: Nou format de butlletí!
Comencem un nou format de butlletí. Ja portem sis anys i tocava
fer un canvi.
Del resultat de les enquestes es
desprenia que calia fer aquest canvi i realment, és cert, que a tots
ens agrada veure una renovació o
un aire nou en la nostra publicació.
Per aquest motiu, aprofitant el
período de vacances s’ha pogut fer
aquest nou format.
I aprofitant el moment, també es
vol introduir nous continguts,
sempre que els socis ens ho permetin, enviant els articles: volem
recuperar la veu del soci, que ens
arribin
suggerències,
queixes

constructives, opinions… ;també
volem explicar que fa cada secció,
a que es dedica, qui són els socis
que preparen les activitats; recuperar l’apartat d’història de l’
Entitat o de la nostra ciutat, i que
cada secció publiqui un article amb
bastant periodicitat.
L’UME té un bon potencial de gent
que estima la muntanya i que
practica diferents disciplines. I això
ha de quedar reflectit!
Per altra banda mantenim l’
entrevista, l’agenda i les informacions de la FEEC, ja que va ser
molt ben valorat. Esperem que us
agradi!
Mercè Mitjans

Socis nous
Benvinguts!

2714 Laura Pujol
2715 Arnau Caballero
2716 Montserrat Pascual
2717 Miguel Delgado
2718 Adrià Menassach

Notícia FEEC: Cinema de muntanya
Un total de 104 pel·lícules han
formalitzat la preinscripció per participar
a
la
secció
oficial
del Festival BBVA de Cinema de
Muntanya, que se celebra a Torelló
del 14 al 23 de novembre. Els
films provenen, sobretot, de França (24 documentals), Espanya
(16), Àustria (11) i EUA (8).
També n’han arribat de països poc
habituals, com ara: Colòmbia,
Islàndia i l’Índia. Completen la llis-

ta de països participants: Suècia,
Suïssa, Gran Bretanya, Alemanya i
la República Txeca, entre d’altres.
(Informació extreta de la web de la
FEEC)
Redacció
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Raquetes de neu, nova temporada!
Comença la nova temporada per als amants de les
raquetes de neu. A la nostra entitat aquesta és una de
les activitats de major creixement en els darrers anys i
hem pensat en realitzar un acte perquè tots els que hi
participeu habitualment i els que voleu conèixer una
mica més d'aquesta modalitat esportiva ens puguem
trobar en una jornada festiva. Punt de trobada:

Nota: La sala té un aforament limitat, un cop plena no
es podrà accedir a l'esdeveniment. Es prega puntualitat per recollir el tiquet sorteig.
Juan Pérez

Sala polivalent Les Bóbiles de Gavà, el 24 d'octubre del
2014
Horari: 19:00 h
Programa:
1. Pel.lícula de la temporada 2014 de raquetes de neu.
2 Conferència amb Pako Crestas: "Berguedà i Solsonès
amb raquetes de neu"
3. Presentació raquetes neu 2015, objectius copa i
circuit. Suggeriments d'activitats
4. Sorteig de regals
5. Audiovisual (Pako Crestas)i pica-pica. Assessorament de material.

Diada 2014
Enguany,
com
cada onze de
setembre la Unió
Muntanyenca
Eramprunyà
va
posar la Senyera
al cim del Calamot.
Van ser una cinquantena
de

membres d’Ume de totes les edats els que a les 9 del
matí es van aplegar davant de la Piscina municipal per
pujar al Calamot carregats amb els pals de ferro per
instal·lar la senyera.
Fa molts anys que fem aquesta acció i cada any s’ha
de buscar la manera de posar la nostra bandera, ja
que abans o després, sempre acaben trencant el que
hem posat. Però la realitat és tossuda i nosaltres
també, per això sempre trobem la manera de tornarla a posar.
Miquel Zurriaga

Mini notícies
100 motius per córrer

El periodista Arcadi Alibés ens visita després de la “Marxa del Garraf”
per presentar el seu últim llibre
100 motius per córrer, una obra
que pretén ser una finestra oberta
per debatre i conversar sobre l'activitat esportiva que està més en
creixement a la nostra societat . Si
estàs interessat a fer la lectura del
llibre abans del dia de la tertúlia
posa't en contacte amb el club "Fita i petjada" a la
nostra entitat.
Juan Pérez
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Curs d'identificació de bolets

Muntanya i tardor vol dir parlar de bolets. Un any
més, Alfonso Vílchez ens guiarà i instruirà en el coneixement dels bolets i del respecte a la natura. El
curs tindrà lloc a UME divendres, 10 d'octubre, amb
una breu sessió teòrica. I dissabte, 11 d'octubre, en
un indret encara no determinat.
El dinar serà col·lectiu amb els
bolets caçats, així que el preu de
la inscripció anirà en funció del
dinar. Inscripcions a secretaria.
Places limitades a 15 persones.
Redacció
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Casal de muntanya

Infantil i Juvenil

Un any més! I tornem a ser amb quatre setmanes de
casal de cares noves i de repetidors, de sortides arreu,
de caminar i córrer, de voltar per la muntanya, d’
activitats de natura, tallers per aprendre, de jocs per
conèixer-nos, de dinàmiques divertides, de riures i
alegries, d’energia amb piles carregades, de gimcanes
en equip, de proves superades, de piscines i aigua
freda, de concursos amb premis, d’esports i rocòdrom,
de monitors riallers, de nens i nenes animadíssims...
Gràcies a tots els que heu participat i ho heu fet possible. Ens veiem l’any que ve?
Laia Lera

Participació rècord en competicions FEEC
La CCCR ha perdut el caliu de fa uns vuit anys, en què
hi havia un frec a frec i hi havia pugna per guanyar la
copa. Ara, les diferències són abismals entre el primer
i la resta d'entitats. El primer classificat porta gairebé
10.000 punts i UME, en vuitena posició, 1.140. Així
que és més el repte personal que no pas col·lectiu.
UME, fins a l'estiu, ha aportat una participació d'una
vintena de socis, entre el quals destaquen per sobre
dels 100 punts Oriol Barberà (204), Verónica Pelaez i
Sergio Fuentes (196) i Toni Callen (119).
Dins les Marxes Tècniques trobem una parella, Jordi
Corbalan i Núria Soler, que per primera vegada han
participat en aquesta modalitat. Sense experiència i
amb poc coneixement de les proves han posat totes
les ganes per aprendre i descobrir aquest nou vessant
de fer muntanya. Ara que la copa es troba al seu
equador, són els novens classificats amb 260. Gràcies
a ells, la puntuació per entitat fa que UME sigui la 8a
dins la CCMT.

2a en la categoria de veterana. Moltes felicitats.
Un altre soci que va camí de ser campió en curses és
en Josep Pujades en el Circuit de Curses. A principi de
temporada ja es va plantejar aquest repte i a manca
de només una prova, en Josep és el 6è de la general i
1r de la categoria veterà, amb 740 punts. Ara bé, el
segon classificat el té ben a la vora, amb només 7
punts menys. Ànims i força, que només et queda una
prova.
Més tímida és la participació d'UME en la recentment
estrenada modalitat de Curses de Resistència. És un
modalitat creada per la FEEC aquest 2014 per fer de
pont entre les curses de muntanya i les ultratrails.
Felicitem a tots els federats d'UME que participeu en
les competicions de la FEEC per aconseguir el vostre
objectiu i, a la vegada, us donem les gràcies per empènyer el nom d'UME a més modalitats i a situar-lo
ben amunt en les classificacions generals per entitats.
Néstor Gómez

L'apartat de curses arrenca amb l'èxit aconseguit a les
Curses Verticals. 3 proves en què els socis d'UME han
tingut un paper molt destacat, amb pòdiums. Manel
Orti ha obtingut el primer lloc en categoria de veterà,
i Robert Vicencio ha acabat en 6a posició en la mateixa categoria. Resultat més modest, però també important, és l’aconseguit en categoria sènior per Enrique Galan (11è), Jaume Grau (13è) i Miquel Calaf
(15è). En categoria femenina, qui s'emporta tots els
honors és Isabel Vigil, 4a classificada en la general i
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KM Vertical Roquetes
Per acabar el mes d'agost i les vacances, el dissabte
dia 30 vaig anar per primera vegada, gairebé sense
adonar-me'n, a la cursa de Km Vertical de Roquetes, a
Tarragona.

Competicions
panys, que van complir els seus objectius i tots van
aconseguir arribar al cim, que és sostre comarcal, provincial i 100 Cims.
A la baixada, al pavelló van trobar una dutxa reparado-

Al capdamunt del Caro, de 1.442 m, entre la boira que
tapava el primer arc d'arribada, esperant a veure qui
hi apareixia, com si es tractés d'una cosa màgica, allà
estàvem en Mateu i jo, animant els molts corredors
que arribaven. Per descomptat, en una cursa d'aquesta envergadura no podia faltar la nostra entitat, representada per 6 valents companys nostres: la Isabel, la
Merche, en Miquel, l’Enrique, en Manel i el Juan, que
participaven en diferents categories i que van suportar
els 1.300 m de desnivell en 6 km, sota una terrible
xafogor.
Havíem arribat cap a les 11 del matí al pavelló que
servia com a campament base, molt ben organitzat
amb lliurament de dorsals, menjador (on vam dinar i
vam sopar, a base d'amanida, pasta i torrada) i botigues de coses relacionades amb el món de la muntanya. Després del dinar, un servei d'autobusos pujava
els corredors en dues tandes fins al punt de sortida; al
mateix temps, jo vaig agafar el cotxe per pujar l'estreta carretera que arriba fins al cim i que estava tallada
a uns 2 km del coll del Vicari, per acabar l'ascensió
caminant entre les intermitents aparicions de corredors pels camins que creuaven la carretera. A dalt ens
esperava un ambient fresc que a poc de ser-hi es tornava fred. Un a un vam anar rebent els nostres com-

ra i un sopar per recuperar energies, i l'esperat lliurament de premis en què cal destacar el que s'ha emportat la Isabel Vigil com a segona classificada en la
categoria de veterà femení. Felicitats a tots i gràcies
per haver pogut compartir aquest dia amb vosaltres,
gaudint d'una prova que mai havia presenciat; potser
no serà l'única, encara que haurem d'esperar a l'any
vinent, ja que aquesta era l'última de la temporada.
Paulina Parra

Mini notícies
GR-11 La Travessa dels Pirineus

Noves etapes del GR 11
en la seva variant hivernal durant els dies 6, 7 i 8
de desembre. En aquesta
ocasió farem el trajecte
Lizara-Sallent de Gállego
travessant ports de 2.300
m que posaran a prova
un alt nivell d'exigència per als participants. Coneixement de progressió en neu (grampons i piolet). Viatge en cotxes particulars i allotjament en albergs a la
zona de Canfranc. Paral·lelament a l'activitat del GR
11 es necessita un grup de suport per als trasllats i
enllaços dels caminants. Aquest grup de familiars i
amics efectuaran rutes i activitats culturals per la vall
de la Jacetania. Inscripcions a secretaria.
Juan Pérez
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Aconcagua 2015

Después d’un bon grapat d’anys, UME torna a l’
Aconcagua. Jordi Alejandro, d’UME, i el seu company
expedició, Isidoro Aparicio, del Centre Espeleològic Alpí
Vallesà, tenen la mirada fixada en el cim de l’
Aconcagua a principis del gener de 2015.
En Jordi compta amb el suport i ajut de l’entitat, després de donar a conèixer a la directiva el seu projecte.
Us convidem a la presentació oficial de l’expedició
Aconcagua’15 de la mà
del Jordi i l’Isidoro i a
conèixer tots els detalls
d’aquest gran repte divendres, 17 d’octubre a
l’estadi d’atletisme de
Les Bòbiles, a les 20
hores.
Redacció
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Campaments a Queralbs 2014:
Campament base

consisteix a presentar un tema i dur a terme totes les
activitats al voltant d’aquest. Va durar dos dies i el

Després d’esmorzar arribava l’hora d’empolainarnos. Tots ens rentàvem la cara i les dents i fins i tot
alguns es pentinaven. A continuació tenia lloc el que
anomenàvem “Fem dissabte”. Aquesta activitat consistia a endreçar i netejar la tenda. Després fèiem els
“Serveis diaris”, els quals servien per mantenir el
campament en bones condicions. Consistien, per
exemple, en netejar els lavabos o rentar les olles del
sopar del dia anterior. Després de tot això, fèiem l’
activitat del matí, que durava fins les 13.00h. De
13.00 a 14.00h, sempre que el temps ens ho permetia, anàvem a remullar-nos al riu o a la piscina.
A la tarda fèiem dues activitats, separades per l’hora
de berenar. Després arribava l’hora del “Fem pinya”.
Aquesta era una estona perquè cada grup de tenda
s’agrupés amb el seu monitor i s’expliquessin com
havien passat el dia, què els havia agradat, les seves
preocupacions, etc. Després de sopar fèiem un joc
de nit i acabàvem el dia amb un got de llet i galetes.
Va haver-hi un dia, però, que vam trencar la rutina i
ens en vam anar d’excursió a la Vall de Núria.
Les activitats que hem fet han estat molt diverses.
Un taller de cuina, una gimcana al poble, pintar un
mocador, una excursió nocturna...
Aquestes activitats són només un exemple de totes
les que vam fer en els deu dies, les quals incloïen, a
més a més, un centre d’interès. El centre d’interès

tema escollit va ser els maquis
El 10 d’Agost va arribar l’hora de marxar del campament. Pares, avis, germans i amics van venir a passar l’últim dia amb tots nosaltres i després vam marxar deixant enrere deu dies inoblidables.
Laura Rodríguez

Anar i tornar

Aquest any, Anar i Tornar ha estat d’allò més emocionant! Com que éren molts ens vam dividir en dos
grups; el dels que ja els queda poc per acabar i el
dels que hi arriben nous, que són una bona colla!
Aquest any hem introduït una novetat: un concurs d’
AiT! El concurs es realitza per tendes. Cada grup té
un paper que ha de conservar fins a l’últim dia i on s’
apunten les puntuacions de les diverses proves. Ho
vam dividir entre petits i grans perquè hi havia força
proves on l’experiència a la muntanya era important.
S’avaluava el muntatge i desmuntatge de les tendes
cada cop que marxàvem o arribàvem, la destresa
cuinant, l’orientació, si teníem les motxilles ben fetes...
La primera sortida la vam fer tots junts i vam anar al
refugi del pla de l’Arola. En arribar vam muntar les
tendes i quan ens disposàvem a dinar va començar
una fortíssima tempesta que ens va tenir unes 4 hores dintre les tendes; al final ja no sabíem com posarnos! Finalment, quan va parar vam anar a buscar
aigua al refugi i ens vam preparar per al concurs de
truites que ens esperava a l’hora de sopar.
Van sortir unes truites boníssimes i algunes estaven
per llepar-se’n els dits! Alguns plats van ser decorats
amb flors! L’endemà vam prendre el camí de tornada
cap al campament base, on vam fer una bona cap-
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Un munt d’experiències!
bussada! Per a la segona sortida ens vam separar
grans i petits; tot i que l’últim dia ens vam trobar a
Núria i vam acabar la ruta junts.
El d’AiT petits vam anar a passar la primera nit a la
font de l’Home Mort, on just després de sopar va
ploure a bots i barrals. L’endemà vam tenir sort perquè no ens va ploure gens i vam arribar sense problemes fins a Núria pel camí de Fontalba.

AiT grans vam pujar fins a Coma de Vaca. La pujada
va ser difícil però la recompensa van ser unes gorges
en les quals ens vam poder remullar a l’arribada. La
pluja no ens va deixar berenar i ens vam haver d’
arrecerar a les tendes. El segon dia vam pujar fins al
GR-11 i vam seguir la carena fins al Nou Creus, des
d’on vam baixar fins a Núria per trobar-nos amb el
base i amb l’altre grup d’AiT.

Infantil i Juvenil

fer dos grups, un amb les noies i nois de 15 i 16 anys
i un altre amb els de 17. Cada grup ha fet dues rutes
diferents; l’una sortia d’Andorra la Vella i, aprofitant
els refugis lliures d’aquest país, van fer ruta per allà
fins entrar a Catalunya per la Cabana dels Esparvers i
Malniu (Puigcerdà), on van fer una dia sencer de descans i després van seguir cap a Núria, on van arribar
en dos dies. L’altra ruta sortia de Queralbs, pujava
cap a Coma de Vaca i seguia cap a Carançà per baixar cap a Thues entre Vals i la Font de l’Ours… Seguia així, però no va ser d’aquesta manera com va
anar: el segon dia de ruta ens vam perdre quan anàvem cap a les valls de Carançà, i vam ser capaços de
retrobar el camí però amb dues hores de retard (que
per una jornada que ja era molt dura, eren moltes
hores); això sumat a la bestial calamarsa i pluja
constant que ens va fer, ens va obligar a retallar la
jornada i replantejar els dos dies següents. Al final,
en dues jornades més vam anar a les termes naturals
de Fontpedruse i després vam seguir la ruta planificada en direcció Egat on vam fer el nostre descans i
vam tornar cap a Núria per la vall d’Eina en dos dies.
A Núria vam retrobar-nos els dos grups i vam fer l’
última jornada de ruta tots junts fins al ja desitjat
campament base (amb les seves dutxes, el seu menjar genial i el descans merescut de caminar).
Com deia abans, n’hi ha que comencen i d’altres que
acaben: Els que tenen 15 anys han començat aquest
any una etapa genial i meravellosa que serà millor
cada any; els que en tenen 17 acaben un cicle que va

Vam dinar tots junts uns entrepans boníssims i quan
els del campament base vam marxar, vam anar a
muntar les tendes i a preparar el sopar. L’últim dia
de ruta vam baixar ràpidament cap al campament
base, ja que hi havia predicció de tempesta. Per
sort, quan hi vam arribar feia sol i ens vam poder
banyar a la piscina abans de dinar.
Paula Domènech

Itinerant

N’hi ha que acaben, d’altres que comencen i sempre
n’hi ha que ni comencen ni acaben, senzillament
continuen o fan canvis. L’itinerant és un grup de nois
i noies que fan ruta durant 9 dels 10 dies de campaments i les edats van dels 15 als 17; en tres anys
viuen l’experiència de campaments més dura, més
cansada i amb més pes a l’esquena que han viscut
fins llavors, però també la més enriquidora per l’
entorn i la gent més madura.
Aquest any, com ja està passant de manera habitual
les últimes edicions de campaments, hem hagut de
I II È P O C A N Ú M E R O 3 6

començar fa 10 anys amb la tenda 1 o 2 del campament Base, i els que fa 10 anys estàvem a la tenda 2
fent per primer cop de monitors, aquest itinerant
també hem tancat un cicle: el de poder compartir el
començament i el final d’una etapa amb un grup especial de persones per a les quals ara s’obre una nova etapa: toca fer de monitores i monitors.
Marc Zurriaga
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Ascensió al sostre de la Serra de Picancel al Berguedà,
el Salga Aguda (1.172m.)
i ens regalen curioses formacions i cavitats geològiques.
Caldrà estar atent a la nostra esquerra perquè un rètol
força desgastat ens indica que en 20 minuts arribarem
al nostre objectiu. Ens trobem a la desviació cap al collet del Tell. Deixant el Camí de la Portella tombem per
aquest corriol a l’esquerra amb pendent pronunciat.
Les marques són ara de color blanc. Esquivem diversos
arbres caiguts durant alguna probable ventada o pluja
torrencial i descobrim marques ataronjades. Hem d’
anar molt atents perquè en aquest tram el camí es pot
fer perdedor. Les marques blanques ens guiaran pel
bon camí.
Des de el nucli de Vilada farem una curta, però no
gens menyspreable ascensió al Salga Aguda
(1.172m) que tot i la seva modesta altitud, té una
de les panoràmiques més bones del Berguedà sud.
La travessa per densos boscos humits i la seva
pujada carenera final no ens deixaran indiferents.
El nostre punt d’inici és el parc dels Gronxadors de
Vilada. Seguirem els senyals de pintura de color groc i
els rètols verticals en direcció a la Portella durant bona
part del recorregut. Passem per la masia del Molí del
Boixader i creuem la riera de Vilada. En uns 15 minuts
arribarem a una petita explanada, el pla de la Fusta i al
camí que ens mena al pont del Climent que travessarem. Un cop hem passat la construcció sobre el riu
Mergançol i abandonant l’ampla pista prendrem a la
nostra dreta un corriol que s’inicia costerut dins d’un
bosc dens.
Nosaltres anirem seguint les marques de pintura grogues i caldrà estar atents en els primers metres de
corriol ja que apareix una bifurcació que pot provocar
confusió. Continuarem a l’esquerra deixant un camí
fresat a la dreta i ascendint de forma moderada cap a
un curiós pas estret entre roques de grans dimensions,
el portell de l’Ovellar a uns 750m d’altitud. Aquí el caminet ens dona un respir i baixa decidit uns metres on
en poca estona un rètol indicador de cruïlles ens indica
que cap a l’esquerra surt un camí que es dirigeix als
canals de Sant Miquel; nosaltres continuarem el mateix
corriol sense desviar-nos.
Seguirem guanyant alçada pel corriol i anem trobant
cada cop més roques conglomerades i alguna canal
que ens va envoltant però que no hem de superar. La
vegetació és densa i ombrívola amb racons encisadors.
Fem ziga-zagues i ascendint de forma moderada l’
aigua i la humitat del torrent proper són protagonistes
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Arribats al collet del Tell haurem d’ascendir una carena
rocosa per la Serra de Picancel que tot i ser ampla amb
un pendent més que considerable en el seu costat nord
es força aèria, tot i ser fàcil cal parar atenció sobretot si
l’excursió es fa amb nens.
Ja veiem el cim encara amunt però molt més assequible. Ara caldrà un darrer esforç acabant d’ascendir la
roca conglomerada per la carena i s’assoleix el magnífic
Salga Aguda coronat per una creu metàl.lica i una senyera.
Tot i la modesta altitud de 1.172m és un cim d’àmplies
vistes i molt espectacular. En un dia clar podem veure
bona part de la Catalunya central amb la silueta retallada de Montserrat a l’est fins el Montseny i el Cabrerès.
Veiem els propers Rasos de Peguera i bona part de
Berga, cap a l’oest la Serra d’Ensija i el Cadí i sobresortint del relleu els pollegons del Pedraforca. Cap al nord
als nostres peus, Vilada i més enllà Borredà. Tancant el
teló podem distinguir cims del Pirineu oriental com el
Puigmal.
Si tenim temps i ganes podem completar l’excursió
anant a Sant Pere de la Portella, un monestir amb parcial estat d’abandonament. Per arribar-hi només hem
de girar a l’esquerra per l’antic camí de Vilada a la Portella un cop hem baixat la carena del Salga Aguda i tot
just a la desviació al cim.
Arribar-hi no ens ocuparà
més de 20 minuts i podrem gaudir d’un lloc
tranquil i emblemàtic de
la comarca. Per tornar a
Vilada només haurem de
seguir tot el camí ral de
la Portella a Vilada amb
rètols i senyals grocs.
Jordi Llorens

EL GRUP

Entrevista a …. L’Alba Marco
L’Alba és estudiant de Geologia pels matins i
monitora d’esplai a l’Hospitalet de Llobregat per
les tardes. És a dir està super ocupada. Però tot i
així té temps per ballar jotes, participar amb els
diables i fer de trabucaire. És com si el dia, per
ella tingués més de 24 hores.
Però no us ho perdeu també diu que les seves
aficions són viatjar i sortir a la muntanya sempre que el seu temps lliure li ho permet, ja que
és la seva via d’escapament. Increïble. Li queda
temps per descansar?
Aquesta noia, discreta i amable, a qui li agrada
molt la llet condensada, ha estat enguany la directora dels campaments de l’UME. Realment ha
fet una bona feina i com bé diu ella s’ho ha passat molt bé.
És la sòcia núm. 2030

Com arribes a l’UME?
Alguna que altra vegada havia escoltat a la meva
amiga parlar de les diferents activitats que s’hi realitzaven com l’esquiada, la coronació de diferents cims,
la Marxa... però mai trobava el moment per anar-hi.
Fins que als 17 anys i en un taller de música, vaig
conèixer al Jordi Corbalan, monitor de la secció Infantil i Juvenil, que va ser l’encarregat de engrescarme i convèncer-me per anar a l’UME, ni més ni
menys que per començar a fer uns campaments a
Olvan el 2007, i des de llavors, encara hi continuo
participant activament durant els campaments, i durant la resta de l’any, sempre que la feina m’ho permet.

El soci

En general, estic
molt
contenta
amb l’evolució i
desenvolupament
dels
campaments, i pel treball que tot l’
equip humà hi ha
realitzat, per tal
d’assolir les fites
que ens havíem
proposat. Ha estat una experiència molt enriquidora.
I aprofito per esmentar a la Marta
C. i la Laia L., que no n’han estat la cara visible, però
gràcies a l’ajuda de les quals hem pogut coordinar
aquests campaments.
Per què creus que els monitors repeteixen any
rere any?
Si repeteixen, sens dubte, és per les vivències i moments compartits que s’arriben a viure quan estem
plegats; som com una gran família. Es crea tal vincle i
unió entre l’equip humà i els infants, que és com un
fàrmac quan estàs malalt, que quan el proves, sempre en necessites més.

Quin enfocament heu donat als Campaments d’
enguany?

Sembla ser que durant tot l’any treballes ja amb
nens, en un Casal. Normalment per a la majora
de gent les vacances són per desconnectar. Com
és que tu encara dediques temps de les teves vacances a fer uns campaments d’estiu amb nens i
nenes?

La dinàmica i essència primordial dels Campaments
ha estat la mateixa, gaudir de 10 dies a la natura
amb els amics, els d’intendència i l’equip de monitors/es.

Si continuo realitzant campaments és perquè la meva
feina m’agrada i gaudeixo en tot moment compartint
vivències i experiències amb els infants i la resta de l’
equip.

Tot i que amb la innovació d’algunes activitats, com
ara la incorporació d’un CI que s’ha allargat durant
dos dies, que ens ha servit per aprofundir i conèixer
la història de la Vall des de la mirada dels maquis, o
bé el concurs dirigit al grup d’AiT, per tal de demostrar les seves capacitats i treball en equip...

Només puc dir que, quan arriba l’últim dia de casal de
l’esplai, estic desitjant acabar la feina per agafar la
motxilla, pujar a la muntanya i gaudir de la companyia i l’ambient que es respira als campaments; en
aquest moment, i sense perdre les obligacions i responsabilitats requerides, és on comencen les meves
vacances.

Quina és la teva valoració com a directora dels
campaments?
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Mercè Mitjans
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Vies ferrades a la vall d’Aran

SEAM

Des de SEAM estem preparant una sortida a la vall d’
Aran per fer vies ferrades el 29 i 30 de novembre .
Sortirem dissabte ben d’hora cap a Viella. Anirem al
poble d’Unha, on farem la ferrada del Poi d’Unha. En
acabar farem un mos ràpid i anirem a Les, a fer la
seva ferrada. Farem nit a Viella i diumenge tornarem
a Barcelona passant pel Pont de Suert, on pararem a
fer la ferrada del Tossal de Miravet.
Els interessats passeu pel rocòdrom els dimecres de
20 a 21:30 h. Cal reservar lloc per dormir, per tant
passeu com a molt tard el dimecres de la setmana
anterior. Pregunteu per Enrique.
La dificultat de les ferrades és K4 o D de l’escala Hüsler: són ferrades de gran exigència física, per terreny
vertical amb llargs trams extraplomats i normalment
exposats. Poden tenir petits trams d’escalada (grau
II) on s’ha de progressar fent servir preses de la roca.
Ferrada del Tossal de Miravet
Població més propera: Pont de Suert
Dificultat: K4
Temps aproximació: 17’
Temps de recorregut: 1h 40’
Temps de tornada: 40’
Ponts: 2 nepalesos (opcionals)
Ferrada dividida en tres trams, amb escapament al
final de cadascun. Opcionalment es pot fer tirolina.
Hi ha una mica de tot i les dificultats apareixen gradualment, així que si en algun punt no ho tenim clar
podem agafar algun dels escapaments. Els tres trams
són difícils però el tercer és el més exigent, amb un
extraplom aeri i una primera placa inclinada d’escalar.
Els ponts són al primer tram i al final hi ha un pas aeri
per acabar amb un tram vertical. El tram acaba en
una petita agulla amb vistes a Pont de Suert.

tot i que és opcional i no és el pas més complicat.
La dificultat és progressiva i l’equipació abundant i d’
excel·lent qualitat. Més senzilla que l’anterior, també
té passos on ens hem d’agafar a la roca per pujar.
Principal dificultat:la longitud i la llarga tornada.
El primer tram, d’uns 150 m, és d’iniciació, amb molts
llocs on agafar-se i propers. Té un pont nepalès i un
altre de tibetà, opcionals. Hi ha passos variats i la sortida és lleugerament extraplomada.
Al segon tram, d’uns 250 m, trobarem les primeres
dificultats: una paret lleugerament extraplomada d’
uns 30 m. Passat aquest pas, ens apropem a l’escala
en espiral ( opcional). Més amunt s’arriba al mirador
dels Voltors. Acaba amb un pont tibetà, opcional. En
aquest punt podem abandonar la ferrada.
El tercer tram és el més aeri i d’uns 350 m. La part
més exigent és una placa aèria d’uns 10 m amb alguna zona extraplomada, tot i que la bona equipació i
els bons llocs on agafar-se el fan més fàcil del que
sembla des de baix. Sortida:per una escala inclinada.
Ferrada de Les

El segon tram és el que té els passos més aeris, sempre amb bons llocs per agafar-se. Ens deixa al cim d’
un esperó amb trams lleugerament extraplomats.

Població més propera: Les

El tercer tram comença amb una placa inclinada que
se supera amb passos d’escalada, on s’ha de fer servir
la roca per pujar. Acaba amb un extraplom de 6 grapes. En aquest tram hi ha la tirolina, d’uns 25 m.

Temps de recorregut: 1h 30’

Ferrada de Poi d’Unha
Població més propera: Unha
Dificultat: K4
Temps aproximació: 25’
Temps de recorregut: 2h
Temps de tornada: 1h 15’
Ponts: 2 tibetans i 1 nepalès (tots opcionals)
La icona d’aquesta ferrada és una escala en espiral,
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Dificultat: K4
Temps aproximació: 15’
Temps de tornada: 35’
Ponts: 1 tibetà (opcional)
Les grapes d’aquesta ferrada són amples per la qual
cosa els mosquetons de les cintes de descans han de
ser grans ja que si no, no passen per la grapa.
El primer tram és molt esportiu, sostingut i aeri. Té
diversos trams extraplomats i un pont tibetà opcional,
però si s’evita no es fa el que queda del primer tram.
El següent tram és molt més fàcil (K2) i si no es vol
fer es pot abandonar al final de l’anterior. Comença a
l’interior d’un bosc ple de falgueres. Té tres ressalts
amb molta equipació i poc verticals.
Enrique Galan
EL GRUP

Inscripcions obertes Marxa del Garraf
La Marxa del Garraf 2014 ja funciona a tota màquina,
amb la mirada posada en el dia D, el 2 de novembre.
Les inscripcions ja són obertes, així que, afanyeu-vos
per no quedar-vos sense plaça.
El passat 19 de setembre es va realitzar la presentació oficial de la Marxa del Garraf a UME, amb l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, el president d’UME,
Néstor Gómez, i el director de l’MG, Oriol Barberà.
L'acte va servir per donar a conèixer totes les novetats d'enguany i de tret de sortida de les inscripcions,
que van començar a les 0 hores del dia 20.
La 20a edició ha de ser i serà especial. En primer lloc,
s'han renovat 15 km de recorregut, i la majoria del
nou traçat és inèdit dins l’MG. S'evita la pista de l'eix
Begues – Palau Novella. D'aquesta manera, augmentem la seguretat dels participants i dotem de cobertura tots els controls. Serà un recorregut amb més carenes, amb la qual cosa s'eviten les rieres i es gaudirà,
constantment, de vistes a 360º, molt més enllà del
massís. En segon lloc, es podran escollir les talles de
les samarretes en el moment de la inscripció. En tercer lloc, volem que tothom conegui Gavà. Amb l'ajut
de l'Ajuntament hem aconseguit fer un paquet turístic
que inclou visita al Museu, un 2x1 a les Mines Neolíti-

ques i un 10% de descompte en vuit restaurants del
poble. Tot, perquè els participants que vénen de lluny
o de prop passin un dia de descoberta de Gavà.
Tots aquest paquet el tindran els socis i voluntaris de
la marxa. A més, enguany hem abaixat els preus de
les inscripcions per als socis. El preu general és de 27
€; doncs bé, per als socis d'UME només serà de 15 €,
i en cas de ser federat d'UME, només 10 €.
Recordeu diverses coses. Si voleu fer l’MG, inscriviu-vos ja per
assegurar-vos la
plaça. La reunió
de voluntaris es
farà dijous, 16
d'octubre. Ens caldran moltes mans. Si ens vols ajudar, envia un correu electrònic a marxadelgarraf@gmail.com, umegava@gmail.com o comunica-ho
a secretaria. El dia 7 de novembre, divendres, farem
el lliurament de premis, el refrigeri de celebració de l’
MG i hi haurà un sorteig ben especial.
Néstor Gómez

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Dissabte 4

Entitat

FORMACIÓ

Curs de primers auxilis a la natura. A càrrec de la Creu Roja, de 10 a 14 h i de 15
a 19 h a la sala polivalent de l'estadi municipal Les Bòbiles.

Diumenge 5

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Diumenge 5

BTT

SORTIDA

Dijous 9

BTT

MASSA CRÍTICA DE
GAVÀ

Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . Ens trobarem a les 20 h davant el
local social d'UME i anirem a sopar ous ferrats a la platja de Gavà.

Cap de setmana
10, 11 i 12

BTT

SORTIDA

Travessa extrem Ports de Tortosa . Sortida d'alta dificultat adreçada a socis d'UME. Més informació al vocal de la secció.

Divendres 10 i
Dissabte 11

Entitat

JORNADES BOLETAIRES

Divendres xerrada al local i dissabte sortida a la muntanya. Ja estem en plena
temporada boletaire i no t'ho pots perdre!

Cap de setmana
11 i 12

SEAM

ALTA MUNTANYA

Ascenció a un 3000. El cim es decidirà en funció de la previsió meteorològica. Més
informació al coordinador de l'activitat, els dimecres al rocòdrom.

Cap de setmana
11 i 12

Grup Jove

SORTIDA

Sortida de cap de setmana d'inici de curs. Anirem al Pedraforca i dormirem al
refugi d'Erols (Castellar de n'Hug).

Diumenge 12

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.

Dimecres 15

Entitat

CLUB DE LECTURA

Dijous 16

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Trobada de voluntaris de la Marxa del Garraf. Els interessats en participar com a
voluntaris en l'organtizació, ens trobarem a les 20 h, al local social.

Divendres 17

Entitat

PRESENTACIÓ D'ASCENCIÓ

Presentació del projecte d'ascenció a l'Aconcagua (6.962 m) per part d'un soci
de l'UME. A les 20 h, a la sala polivalent de l'estadi La Bòbila.

Dissabte 18

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 18

Natura/Cultura

TROBADA ESTUDIOSOS

Dissabte
I II È P O18
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Dissabte 18

Infantil i Juvenil

SORTIDA
ACTIVITAT DE TARDA

OCTUBRE 2014

Excursió a la Serra del Montgrony (Ripollès). Pujarem al cim del Pla de Pujalts
des del Santuari . Distància: 13 Km. Inscripcions fins divendres 3 d'octubre.
Volta per Manresa. Sortida fàcil, d'uns 40-45 km, per a principiants.

Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la Biblioteca Josep Soler Vidal, comentem "El territorio del Leoparco" de l'autor Eduardo Martínez de Pisón.

GR 1 - 8a etapa. Més informació al coordinador de l'activitat.
VII Trobada de centres d'estudis i d'estudiosos d'Eramprunyà. De 9 a 20 h, al
Parc Arqueològic. El tema d'enguany és l'aigua, el territori i les persones.
Volta pel Baix Llobregat i Tibidabo. Sortida fàcil d'uns 45 km.
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Comencem l'activitat, en horari habitual, de 17 a 19 h i a les 19h farem reunió de
pares per explicar les novetats d'enguany.

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

OCTUBRE 2014

Diumenge 19

BTT

SORTIDA

Montblanc-Gavà-Sant Climent. Sortida llarga i rodadora d'uns 100 km.

Divendres 24

SEAM

RAQUETES DE NEU

Dissabte 25

BTT

SORTIDA

Dissabte 25

Natura/Cultura

Audiovisual Raquetes de neu. A les 19 h, a la sala polivalent de l'estadi Les Bòbiles. Presentació temporada 2015 i audiovisual amb Pako Crestas
Terrassa-El Castell de Guanta-Terrassa. Sortida molt coneguda i espectacular
d'uns 40 km. Més informació al coordinador de l'activitat.

BARRAQUES DE PEDRA Inauguració de les barraques de pedra seca de Les Agulles. Ens trobarem amb
SECA
els companys de Quercus, a les 9 h, a la cadena de La Clota.
La Montserratina. La secció de BTT d'UME s'afegeix a un esdeveniment ciclista
català força important. Més informació al coordinador de l'activitat.

Diumenge 26

BTT

SORTIDA

Dimecres 29

SEAM

FORMACIÓ

Inici d'un nou cicle d'iniciació a l'escalada adreçat als socis. Els dimecres al rocòdrom. Inscripcions a secretaria fins divendres 24 d'octubre.

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Diumenge 2

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Dimecres 5

Entitat

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la Biblioteca Josep Soler Vidal, "100
motius per córrer" amb Arcadi Alibés. Col·loqui amb participants de la MG.

Divendres 7

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Refrigeri i pica-pica per als voluntaris de l'organització i reconeixement als participants grans i petits. Ens trobarem a les 20 h al local social.

Dissabte 8

BTT

SORTIDA

Sortida matinal per Igualada. Sortida fàcil. Més informació al coordinador de l'activitat.

Diumenge 9

BTT

SORTIDA

Camí Català de Sant Jaume en BTT - etapa Vic - Manresa.

Dijous 13

BTT

MASSA CRÍTICA DE
GAVÀ

Dissabte 15

SEAM

ESCALADA ESPORTIVA

Dissabte 15

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 15

BTT

SORTIDA

Entitat

CLUB DE LECTURA

Diumenge 16

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Excursió al Castell de Saverdera (Alt Empordà). Inscripcions fins divendres 14 de
noviembre.

Diumenge 16

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 16

BTT

SORTIDA

Travessa Terrassa-Barcelona. Més informació al coordinador de l'activitat.

Cap de setmana
22 i 23

BTT

SORTIDA

Ultra bike Gavà - Les cases d'Alcanar. Sortida d'uns 200 km, només per a socis
d'UME. Més informació al vocal de la secció.

Cap de setmana
22 i 23

Infantil/Juvenil

SORTIDA DE CAP DE
SETMANA

Cap de setmana
29 i 30

SEAM

VIES FERRADES

Sortida de cap de setmana a la Vall d'Aran. Fins el dimecres 19 de novembre, els
interessats podeu adreçar-vos al coordinador de l'activitat (al rocòdrom).

BTT

SORTIDA

Camí Català de Sant Jaume en BTT - etapa Manresa - Montserrat. Més informació
al coordinador de l'activitat.

Cap de setmana
15 i 16

Diumenge 30

NOVEMBRE 2014

XX Marxa del Garraf. Pots participar en la modalitat G45 (12 hores), marxa de
resistència, o en la modalitat G21 (7 hores). Inscripcions limitades.

Nova pedalada de la Massa crítica de Gavà . Ens trobarem a les 20 h davant el
local social d'UME i anirem a sopar a la platja de Gavà.
Sortida d'escalada esportiva a Montserrat (zona escola). Més informació al coordinador de l'activitat (dimecres, a les 20 h, al rocòdrom).
GR 1 - 9a etapa. Més informació al coordinador de l'activitat.
Pedalada al Cogulló. Més informació al coordinador de l'activitat.
Sortida amb el Club de Lectura "Fita i petjada. Anirem a la XIII Fira del llibre,
turisme i esports de muntanya de Vic (Osona).

Sortida de cap de setmana a Llinars del Vallès. Dormirem lluny de casa, farem
excursions per la muntanya i aprendrem coses noves.

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimecres i divendres
De 19:00 a 21:00 hores

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous

Dimecres 20:00 - 22:00 h.
Divendres 19:00 -22:30 h.
Dissabte
15:00 -20:00 h.
Diumenge 09:00 -14:00 h.

Lloc: Rambla LLuch, 4

Lloc: entitat, Rambla Lluch

19:30 -22:30 h.
18:00- 20:30 h.
19:30- 23:00 h.
18:00-20:30 h.

Lloc: Nova Piscina Municipal

