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20a Marxa del
Garraf: amb nou
recorregut

Copa Catalana de
raquetes organitzada
per UME

La Marxa del Garraf ha arribat a la
seva 20a edició. 20 anys d’una caminada de resistència que en els
seus inicis no arribava als 100 participants i que els darrers anys està
arribant als 1.500 en les seves dues
modalitats, la llarga de 48 quilòmetres i la curta de 21.

1963

L’UME es marca un nou repte pel
2015: organitzar la VIII Copa Catalana de Raquetes de Neu ( modalitat
cursa).

(Continúa pàg 8)

Iniciar aquest nou projecte demostra
que el grup de Raquetes d’UME està
més que actiu. Felicitem als seus
membres per aquesta iniciativa.

EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—F

UND ADA

EL

Des de fa dos anys UME organitza el
circuit de raquetes a Guils de Cerdanya, amb un èxit notable ja que té
molts participants. El 2015 organitzarà el III circuit, juntament amb la
Copa Catalana de Raquetes.

La novetat que hem de destacar d’
enguany és un canvi parcial, però
molt significatiu, del recorregut llarg.
Dels 45 quilòmetres dels darrers
anys hem passat a 48. Per què? No
es tracta pas d’un afany d’
incrementar la distància, ni el desnivell, ni la dificultat.

(més informació pàg. 6)
Redacció

Enguany, des d’UME, s’ha comprat
lotería de la Grossa de Cap d’Any.
Cada soci té 0,20€ de les partcipacions comprades.
Com ja sabeu, els requisits són
tenir una antiguitat mínima de 6
mesos com a soci i estar al corrent
de pagament de quotes.
Esperem que ens toqui aquest any
i aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos
BON NADAL I FELIÇ ANY 2015
Redacció
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Editorial: SI cal un menjador social a Gavà!
A vegades sembla que per comptes de treballar conjuntament i
amb una bona coordinació, pel
benefici de la ciutadania, ho hem
de fer per separat.
UME està involucrada dins del 22
SOLIDARI en la línia d’atendre
aquelles persones que necessiten
ajut de primera necessitat com és
l’alimentació bàsica. Després de
demanar la creació d’un menjador
social, des de l’Ajuntament s’ha
argumentat que no és viable, basant-se per una part en que ja
tenen controlades les famílies amb
necessitat i per l’altra dient que cal
preservar la intimitat de les mateixes. Tot això a partir d’informe

que ha arribat a les entitats del 22
SOLIDARI.
Des del meu punt de vista, considero que les persones i entitats
que treballen per aconseguir un
menjador social, s’han informat
molt sobre la situació de determinades persones o famílies que
están en situacions molt precàries.
Per tant la tasca que estan fent és
molt lloable.
I tant de bo aquest escrit servís
per acostar postures amb l’
Ajuntament. És més si jo fos l’
administració aprofitaria la informació del 22 SOLIDARI per poder
arribar millor als qui ho necessiten.
Mercè Mitjans

Notícia FEEC: Curs de medicina i socors de
muntanya
El Centre Excursionista de Catalunya, juntament amb el Club Excursionista de Gràcia i la Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona, organitzen la 21a edició
del Curs de Medicina i Socors de
Muntanya, amb sessions tèoriques
i tallers pràctics de cap de setmana, del 3 de febrer al 23
d’abril. Les inscripcions al curs estaran obertes a partir del 15 de
desembre.
El curs aborda els perills i els ris-

cos del medi natural i la seva prevenció, a més de patologies mèdiques i traumàtiques, embenatges,
immobilitzacions i trasllat de
l’accidentat, així com altres aspectes, com ara: els problemes
d’altitud, la cuina de muntanya,
les picades i les mossegades o
l’helicòpter en el rescat de muntanya.
(Informació extreta de la web de la
FEEC)

Atenció al soci
Adherida a:

Seccions:

•Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya

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

•Federació Catalana
d’Espeleologia
•Federació de
Càmping i Caravaning
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Serveis:
•Assegurances
•Biblioteca
•Boulder
•Cartoteca
•Formació
•Lloguer de material
•Rocòdrom

Socis nous
Benvinguts!

2719 Pedro Burgues
2720 Jessica García
2721 Emilio Sánchez
2722 Antoni Roles
2723 Lluís Llisterri
2724 Carles Sánchez
2725 David Martínez
2726 Lluís Martínez
2727 Daniel Benítez
2728 Marta Varillas
2729 David Graell
2730 Dolça Manetas

Butlletí
Composició: Mercè Mitjans
Correcció: Marta Jiménez
Edita: UME
Rambla Lluch, 4
08850 Gavà
Telefon: 93.662.01.24
Web:www.umegava.org
umegava@gmail.com

EL GRUP

La veu del soci

Solidaritat

Des del grup d’entitats que formem part del 22 SOLIDARI, on participa la nostra entitat, us fem saber que
a començaments de novembre hem posat en marxa
un menjador solidari on es reparteixen 18 menús diaris de dilluns a divendres. Tot i que els menús s’han
aconseguit de manera totalment gratuïta, necessitem
l’ajuda de tot aquell que vulgui participar-hi de forma
activa fent de voluntari per oferir els menús o en l’
aspecte econòmic, ja que hi ha despeses de transport,

aigua, llum, etc. Qualsevol aportació serà benvinguda,
des d’1 € fins al que vulgueu donar.
La nostra intenció és poder oferir més menús a mida
que tinguem més persones que ho necessitin. Si voleu
col·laborar-hi d’una manera o altra us podeu adreçar
a mi ( Miquel Comas) o envieu un missatge a secretaria d’UME
Miquel Comas

Socis que han assolit ja els 100 cims
Amb l’últim butlletí de l’any 2014 hem d’anunciar que
cinc socis d’UME han assolit ja els 100 cims.
Es tracta de Maria Casadevall, M. Jesús i Mario Nicolàs
Miquel Comas i Montse Fius.
L’any vinent la Federació els farà el reconeixement que
es mereixen. Des de la nostra entitat els felicitem i
animem als qui ja han iniciat aquesta iniciativa de la
FEEC a aconseguir-los ben aviat.
Redacció

Membres d’UME a la Fira del llibre de muntanya
Enguany, membres d’UME, concretament del Club de
lectura Fita i petjada, van assisitir a la Fira del llibre de
muntanya que es celebrava a Vic. Juan Pérez, Paulina
Parra i Antonio Almellones, van visitar l’estand de la
FEEC, entre d’altres.

Esperem que els propers
anys s’animin més socis a
assistir-hi!
Redacció

Nova expedició d’UME: l’Aconcagua
El soci d’UME, Jordi Alejandro, va fer la presentació el
passat divendres 17 d’octubre, sobre la seva expedició a l’Aconcagua.
L’acte es va fer a la sala polivalent de l’estadi de la
Bòbila, amb gran assistència de públic.
L’Aconcagua és el cim més alt d’Amèrica ( 6.962m.) i
en cas d’aconseguir arribar-hi no serà el primer cop
que membres d’UME pugen aquest cim.
S’han posat a la venda samarretes al preu de 10€ per
donar suport a l’expedició. Les podeu adquirir a la
secretaria d’UME.
Redacció
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Aplec de Sant Miquel per als més petits!
Sí, sí...No es va arribar a temps a incloure-la al cartell,
però es va anunciar el mateix dia de l’Aplec, fet que va
produir un èxit de participació, tot i la pluja. El proper
any sortirà al cartell!

va haver de desplaçar fins a dins de l’ermita, on vam
continuar el conte més recollits.

Una donzella del castell d’Eramprunyà ens va explicar
el conte d’una princesa que havia viscut al castell feia
molt i molt temps. Va ser un conte adaptat per als
més petits, que provocava la seva participació. A més,
perquè els més petits ho entenguessin millor, es van
utilitzar dibuixos dels protagonistes, instruments i fins
i tot algun ninot. A més, al finalitzar, els infants van
poder escoltar i cantar una versió de Puff era un drac
màgic adaptada al conte. Tot gràcies a la participació
d’unes monitores de la secció infantil de l’UME.

Menuts de l’UME

Va ser un èxit que el proper any hem de repetir!

Hi van assistir uns 10 infants, de 0 a 6 anys, amb els
seus pares. I com he comentat a l’inici, es va esquivar la pluja. El conte va començar en un racó al costat
de l’església, però com que va començar a ploure, es

Aplec 2014 amb pluja!!
Ja ho sabem, ja ho acceptem que a vegades el temps
ens juga una mala passada. Aquest any així ha estat,
el dia es va despertar bo, amb sol i sense núvols al
cel. Tot i que les previsions no eren gaire bones, tots
pensàvem o més ben dit, volíem pensar que el dia
aguantaria.
No va ser així i a mig matí, sobre les 11, el temps va
començar a canviar, amb el temps just per recollir
quatre coses abans que comencés a ploure.
Abans que arribés la pluja es va poder fer la pujada a
peu amb molta participació. La xocolatada, una vegada més, va ser un èxit i es va acabar. A la missa, amb
mossèn Jaume (enguany dins de l’ermita amb la teulada nova) es va poder comptar amb la participació
de l’agrupació de l’Escola de Música de Gavà, i les
cançons i les veus van ressonar sobre les parets de l’
ermita; va ser molt bonic. Més tard es va celebrar la
visita guiada al castell, amb la narració de les llegendes més interessants. I també, com a novetat, el
racó dels més petits: un conte narrat per monitors de
la secció infantil per als més menuts, de 0 fins a 3
anys.
A partir de llavors va començar a ploure, i això ens va
obligar a traslladar la narració teatralitzada dels fets
del 1714 a dins de l’ermita. Va ser una representació
molt acurada, tant pels personatges com per les dis-
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fresses que es van utilitzar.
No va parar de ploure, tot i que per sort la pluja era
molt fina. Això ens va permetre recollir tot el material,
i que tothom pogués tornar cap a casa sense mullarse gaire. Van quedar sense fer el joc de colles, l’
actuació dels bastoners i l’exhibició dels Castellers de
Gavà.
A las dues del migdia ja no quedava ningú al castell. I
just llavors, com si Sant Miquel hagués aguantat tots
els núvols fins aquell moment, va començar el diluvi
universal: pluja que no va parar de caure en tot el
dia.
Ja una vegada a Gavà, vam anar recordant les coses
que no es van poder portar a terme, però al mateix
temps vam estar satisfets perquè tot i la pluja va ser
molta la gent que com cada any va pujar a l’Aplec.
És tota una tradició que esperem que no es perdi
mai… L’any
proper
el
tornarem a
preparar
i
hi tornarem
a pujar.
Auca

EL GRUP

GR-1 Alpens– Molí de Vilalta
Comencem la sortida a Alpens però abans entrem al
Casino del poble a esmorzar i, amb molta amabilitat,
la gent que el porten ens ensenyen el teatre del poble
que encara està com fa XXX o més anys; per cert, són
de Gavà. Engrescats comencem a admirar-ho tot bocabadats pels pòsters antics, els colors de la decoració, la balconada per mirar-s’ho des de dalt... Al final
ens fem una foto a l’escenari tots junts, fins i tot, ballant el can-can. També visitarem la forja de moltes de
les seves portes i balconades, com la de l’escola, amb
notes musicals.

Senderisme

Pedraforca, que amb el sol que hi tocava de ple, ens
mostrava una imatge brillant amb la seva forma tan
especial. Les pedres rebien els rajos del sol i creaven
una imatge única al costat de les altres muntanyes,
més marrons; era com un mirall al mig del paisatge.
El Lluçanès és ple de camins que recorden la història,
la ruta dels bandolers, de la guerra de Successió, dels
carlins o de la transhumància, que és el que seguirem
en alguns trossos nosaltres.
Víctor Espinós

Bé, sortim del poble i continuem pels camins tranquils
que ens portaran fins a Sta. Eulàlia de Puig-Oriol i Lluça, on veiem el monestir de Santa Maria amb la seva
església romànica del S. XII i les pintures al fresc del
segle XIV.
La caminada transcorre per camins plens de roures i
algun castanyer, amb petites rieres i torrents que hem
de creuar.
El dia és preciós i el cel d’un color blau clar, molt clar,
creuat per l’estela dels avions en totes direccions; ja
sé que no és natural però és el que hi ha avui en dia.
Des de dalt de l’altiplà veiem una panoràmica espectacular amb les muntanyes de Montserrat al sud, els
Pirineus al nord, al sud-est el Montseny i a l’oest, el

VII Trobada d’estudiosos d’Eramprunyà
El passat dia 18 d octubre va tenir lloc la Trobada d’
Estudiosos d’Eramprunyà, que cada any se celebren
dins dels centres d’estudis. Enguany es van celebrar
a Gavà, a les instal·
lacions del Parc Arqueòlogic de les Mines
de Gavà, i el tema de
la trobada anava sobre
l’aigua.
S’hi van presentar 22
comunicacions i ponències, totes elles
molt interessants; a més, la participació i l’assistència
va estar molt concorreguda. Hi havia representants
de
tots
els
pobles
de
la
baronia
d’
Eramprunyà:Castelldefels,Viladecans, Sant Ciment,
Sant Boi, Begues i Gavà.
L’UME, des de la Secció de Natura, va presentar-hi
una comunicació: informació sobre el treball realitzat
sobre les cocones que tenim al Garraf. I també un
treball de seguiment de la bassa Roja, la bassa que
I II È P O C A N Ú M E R O 3 7

es troba a prop del castell. I aprofitant la trobada es va
informar sobre les cassoletes o forats que hi ha als
voltants del castell. La presentació es va fer a càrrec d’
en Josep M. Comas, que mitjançant les diapositives, va
poder ensenyar les cocones catalogades, el seu estat
de conservació i la ubicació en el territori. Va despertar
molt d’interès a la trobada, especialment per les cassoletes , que com ja sabeu, encara es desconeix l’origen.
Altres comunicacions també van tenir el seu interès;
cal destacar la de la mina de la font del Ferro, presentada per Quercus, i la pluviometria nocturna que es
dóna al Baix, en concret a Gavà i Viladecans, per part
del Jordi Mazón.
Tot un dia de xerrades i presentacions , però el més
important va ser la trobada de tots aquells que, de forma no professional, dediquen bona part del seu
temps lliure a estudiar la nostra història, la nostra geografia. En finalitzar, entre tots els participants es va
acordar que la celebració de proper any fos a Begues.
Auca
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Presentació temporada de raquetes 2015
ricopràctic que ens va fer i el que rebrem.
L'autor de diversos llibres de muntanya Pako Crestes,
que amablement ens va acompanyar en aquesta jornada, va fer una petita mostra del que podem trobar
en el seu llibre Berguedà i Solsonès amb raquetes de
neu, una bona guía per conèixer aquests indrets.
Els companys Isabel Vigil i Manel Orti van ser els encarregats de presentar la nova temporada del 2015
de la Copa Catalana, co m a excel·lents participants
que són, animant-nos a prendre part d'aquesta disciplina, córrer per la muntanya.

Per tercer any consecutiu UME, entre d'altres activitats, comptarà amb la III Marxa de Raquetes de Neu
i una de les proves la VIII Copa Catalana. La presentació va tenir lloc el dia 24 d'octubre a la Sala Polivalent de l'Estadi Municipal de Gavà.

Amb els agraïments a tots els que han fet possible la
nostra activitat, les més de 40 persones que hi eren a
la sala van gaudir d'una jornada extensa donant pas
a un pica-pica que com a plat estrella tenia un pernil
esperant ser tallat a més d'un petit sorteig de regals,
amb premi gros: les sempre idolatrades raquetes de
neu.

L'acte va estar dividit en diversos blocs. Una introducció a càrrec de Juan Pérez on ens va fer un resum dels diversos actes de la temporada passada: la
presentació a la platja de Castelldefels de Circuit i
Copa, el Circuit a Guils de Cerdanya, la participació
nombrosa i els bons resultats de components de la
nostra entitat a la Copa.

Paulina Parra

Tot això amenitzat amb dues pel·lícules al pur estil
de Hollywood, realitzades pel nostre company Toni
Almellones amb un resum fotogràfic de totes les proves de 2014 i un avanç de la nova.
L'Adrià Colom, com a formador nostre, ens va fer
cinc cèntims dels continguts de l’ensinistrament teo-

L’autor Antoni Morell a Gavà
El proper 17 de desembre el Club de Lectura "Fita i
petjada" comptarà amb la presència de l'autor del
llibre La neu adversa, d'Antoni Morell (Premi Carlomagno 1999), el llibre escollit per aquesta ocasió.
El tema és com afecten els conflictes de la 2a Guerra
Mundial i la Guerra Civil Espanyola a una vall, que del
no-res es converteix en un lloc de referència comercial i turística; parlem d'Andorra.
Antoni Morell, advocat, ambaixador, col·laborador en
diversos diaris, diferents càrrecs polítics a Andorra i
amic de Salvador Espriu, compta amb una extensa
obra de novel·la històrica, ficció, assajos i sociologia i
història.
Fita i petjada
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Barraques de pedra seca Mont-ras a Gavà
Les barraques són en una mateixa àrea, separades
per uns 300-400 metres. Es pot seguir un circuit ben
senyalitzat, amb fites per poder anar de l’una a l’
altra. En el seu dia servien per guardar les eines i
també per arrecerar-se en cas de pluja o mal temps.
El seu estat era d’ensorrament, sols en quedaven els
murs laterals amb una alçada d‘1 metre. Els treballs
van consistir en primer lloc en la neteja: treure les
pedres que havien caigut a l’interior, i en segon lloc
anar reconstruint-ne les parets, els contraforts i el
sostre. Aquesta segona feina és més complicada, i cal
l’ajut d’un mestre. La feina més feixuga vas ser quan
ja no quedaven pedres al votant, i amb la ajuda d’un
baiard (felicito a qui sàpiga de que es tracta) ,fèiem
viatges pels voltants traginant els blocs de pedra.
Com podeu pensar cada vegada havíem d’anar més
lluny a buscar pedres. Tota una aventura, cal agrair
a tots els que un dia o altre han estat col·laborant en
la seva reconstrucció. Ha estat possible gràcies a tots.
La primera d’elles, la que esta més a prop del camí
porta el nom del Cinquantenari, en commemoració
del 50 aniversari d’UME. La segona es diu la dels
Vents, i es troba al cantó més oriental de tots; la tercera es diu la Perdiu i l’última es diu l’Abellot.

Dissabte dia 25 a les 9 del matí ens trobem davant
de la cadena de la Clota una colla de gent; avui, finalment, després de tres anys, inaugurem les 4 barraques de pedra seca que s’han reconstruït.
El lloc no pot ser més encisador, al terme municipal
de Gavà, a l’extrem més a l’oest del terme, sota de
les imponents Agulles i al costat d’un dels camins
més interessants que tenim al Garraf: el corriol de la
Clota a coll Sostrell, just a sota des les Agulles. És el
camí que segueix fins baixar a la Sentiu.
Las barraques es troben sobre un zona de marges i
terraplens on en el seu dia hi havia plantacions de
vinya. Molts dels marges encara resten en peu i tenen molt valor, tant per la pròpia fisonomia que dibuixen, com també pel seu passat de treball i esforç
dels pagesos que buscaven el més petit tros de terra
per aprofitar i per poder obtenir-ne els fruits per sobreviure.
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L’acte d’inauguració va consistir a fer el recorregut
per cada una de elles, explicant les anècdotes i històries que durant aquests dos anys hi han succeït.
També es va fer un típic esmorzar de pastor: tros de
pa de pagès,botifarra negra,cansalada i xoriço del bo
tot regat amb un bon vi negre del país.
El grup va ser nombrós i tots vàrem gaudir de la jornada, satisfets de la feina feta, recordant els esforços
realitzats però tot parlant de propers treballs. En tot
cas sobre el terreny va sorgir la idea de treballar per
la conservació dels marges existents, així com de
plantar, encara que sigui de forma simbòlica, alguns
ceps de raïm tot reivindicant el conreu de la vinya
que en el seu dia es feia.
En els treballs de reconstrucció apart dels voluntaris
cal destacar el paper de Quercus, que durant aquests
dos anys no han parat fins a la finalització dels treballs. També tenim previst demanar la seva catalogació com a bé d’interès local; encara que és una protecció molt reduïda, és un patrimoni que no volem
perdre.
Auca
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20a Marxa del Garraf:

Ha estat el resultat d’una modificació en una part de l’
itinerari encarada a millorar molts aspectes, com la
seguretat dels participants i la cobertura de telefonia
mòbil als controls, entre d’altres.
On hem fet aquest canvi? Entre Vallgrassa i la Clota.
Entre 2007 i 2013, després de l’avituallament de Garraf, a peu de platja, els participants havien encarat la
pujada en direcció a can Llucà, seguint les indicacions
del sender GR-92, per a enllaçar posteriorment amb
el PR-C37 per anar a buscar la riera de Vallgrassa.
Doncs bé, els darrers set anys s’havia continuat per
aquesta riera i posteriorment per la pista forestal de
Begues a Sitges fins a can Carxol, on es trobava l’
avituallament amb la botifarra. Després de menjar la
botifarra de Carxol, s’havia de pujar un desnivell de
300 metres en menys d’un quilòmetre i mig fins a la
pleta Xica i anar a buscar per pistes l’emblemàtic cim
de la Morella, a més de 500 metres del nivell del mar.
Aquest punt havia estat l’indret on es trobaven les
dues marxes, la G45 i la G21. Fins a Gavà se seguia el
sender GR-92 fins a la Clota, i es tornava al punt d’
inici pel camí medieval i per la Sentiu.
I què havíem observat aquests anys entre Vallgrassa i
can Carxol que ens va motivar a introduir canvis? En
primer lloc, el perill que comporta travessar el curs d’

Página 8

una riera, com la de Vallgrassa, especialment en un
dia de condicions meteorològiques adverses en què
es pot veure augmentat considerablement el seu cabal d’aigua. Els veterans i fidels a la Marxa tan sols
heu de rescatar de la vostra memòria anys de pluja
abundant com el 2001 i el 2011. Així que ens vam
engrescar a buscar algun camí alternatiu. I ho vam
aconseguir. Per corriols hem desviat el rumb en direcció nord-oest fins a recuperar un punt de pas previ
al 2007, any en què la Marxa va baixar per primer
cop al mar, que esdevé un lloc amb molta màgia i
encant: la plana Novella. Allà hi hem traslladat el tercer punt d’avituallament i hem donat l’oportunitat als
participants d’observar de prop l’únic monestir budista existent a Catalunya actualment.
I la pista forestal que venia després de la riera de

Vallgrassa fins a l’avituallament de Carxol ha cedit el
protagonisme a un corriol situat a la vessant nord,
que uneix les masies de Corral Nou, can Jaques i les
Borigues, travessant l’anomenat pla dels Solius. Què
hem guanyat tots plegats? En aquest cas, abandonar
la monotonia de la pista de Begues a plana Novella
en pro d’unes vistes privilegiades a la plana de Begues, a Montserrat, i si el dia acompanya molt més
enllà: Sant Llorenç del Munt i l’Obac, port del Compte
i gran part del Pirineu. I no només això. Els caminants poden ara menjar la botifarra sense tenir pànic
de no digerir-la. Del desnivell vertiginós fins a la pleta
Xica hem passat a una baixada suau dels Solius, on
ara està ubicat el control de la botifarra, fins a la masia de les Borigues per poder encarar, així, la pujada
posterior a la serra de la Guàrdia amb molta dignitat.Hem perdut, a la G48, el privilegi de coronar el
cim de la Morella? Doncs sí, hem hagut de renunciar
aquest valor afegit. Però des de l’organització creiem
que val la pena prioritzar la seguretat i la comoditat.
Donar l’oportunitat a les parts més altes del massís
que ens han ofert un panorama visual extraordinari
T ÍT UL O D E L B O L E TÍ N

Nou èxit de participació!!!
-hi accidentats? Inevitablement, sí, com cada any.
Algun d’ells va ser greu? Un d’ells sí, van haver de
traslladar la persona en ambulància fins a l’hospital.
És això un fracàs i un motiu per a llençar la tovallola?
Modestament, considero que no. En termes globals
considero la Marxa d’enguany tot un èxit en tots els
aspectes. I el mèrit ha de recaure un any més en totes les persones que ens han acompanyat i ajudat de
manera voluntària i desinteressada, als controls, al
marcatge, a l’escombra, a la sortida/arribada, supervisant els talls de trànsit, a l’equip de fisioterapeutes,
etc. De tot cor, gràcies a totes i a tots.
que no han pogut fer els darrers anys les rieres i les
pistes encaixonades a la seva vessant interior i més
baixa. I per descomptat, en aquest panorama visual
la Morella continua tenint un protagonisme indiscutible.
I a la Clota s’han trobat els participants de les dues
modalitats, i han pogut acabar molts d’ells plegats la
Marxa del Garraf 2014. Pel que fa a un humil servidor, aquest any he viscut la Marxa des de dins, des de
l’organització. He tingut una perspectiva completament diferent, en certa manera agredolça. Agra per
no poder ser un més dels caminants, sense veure
sortir el sol al pla de les Basses, sense poder capbussar-me a la platja del Garraf com molts agosarats fan
cada any, sense poder donar una volta sencera a la
stupa del monestir budista de la plana Novella, sense
poder compartir-la amb tantes amigues i amics que
han vingut fins a Gavà un any més, ja sigui per sumar
punts a la Copa Catalana o senzillament a deixar-se
captivar pels encants, que no tothom sap reconèixer,
del nostre massís del Garraf. I dolça per moltes raons.
Per haver tingut l’oportunitat d’ajudar a altres companys de l’organització i als voluntaris, ja fos atenent
per telèfon necessitats dels punts d’avituallament o
muntant i desmuntant la infraestructura a la plaça
Jaume Balmes, que ha estat un cop més el centre
neuràlgic de la Marxa. Per haver pogut saludar i felicitar a molts dels caminants i corredors, tant de la G48
com de la G21, especialment a coneguts i amics amb
qui no he pogut compartir caminada. I podria continuar augmentant aquesta llista fins al punt de no acabar-la. Ha valgut la pena el sacrifici i la renúncia a
estar fent en aquell moment allò que t’apassiona sentint com a recompensa donar el millor de tu mateix a
favor que ho gaudeixin els altres al màxim, patint el
menor nombre d’incidències i imprevistos. S’ha acomplert aquest objectiu? Us correspon jutjar a vosaltres,
marxadors i marxadores del Garraf de 2014. Va haver
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Vull fer una menció especial als instants finals de la
Marxa. Seguint la tradició, el Club Excursionista Independent de Catalunya va oferir un pica-pica i refrigeri
tant als seus socis com a la resta d’assistents per a
celebrar que, atenció, per cinquè any consecutiu s’han
proclamat campions, com a entitat, de la Copa Catalana de Caminades de Resistència. En nom de tota la
Unió Muntanyenca Eramprunyà, la nostra més sincera

enhorabona, per l’exemple que doneu a totes les caminades de fraternitat, amistat i esperit no competitiu.
Pocs dies després de la Marxa del Garraf, un any més
vam voler fer un reconeixement als participants més
joves i més grans, tant a la G21 com a la G21. No ens
mou la competitivitat, i per tant no premiem als més
ràpids sinó que valorem l’esforç dels que s’animen a
participar des la joventut i des de la veterania. Als
més joves els vam obsequiar amb motxilles tècniques
d’excursió, i als més grans amb bastons telescòpics. L’
acte de lliurament d’aquests premis va finalitzar amb
un refrigeri que va servir d’agraïment als voluntaris.
Fins l’any que ve!
Oriol Barberà
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Premiats Marxa del Garraf

Título del artículo interior
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T ÍT UL O D E L B O L E TÍ N

Arcadi Alibés: 100 motius per córrer
El dia 5 de novembre, el nostre club de lectura, com
a cloenda de la 20ª Marxa del Garraf, ha volgut
comptar amb la presència d'un autor que ens expliqui la seva visió en una disciplina que cada cop està
més estesa i que atrau a més persones, com és
córrer.

una persona que té corda per estona, i va respondre
les preguntes dels assistents amb la il·lusió de les persones que estimen el que fan.

L'Arcadi Alibés, conegut periodista i presentador
d'informatius, és aficionat a marxes populars i maratons. Ha publicat tres llibres de la mateixa temàtica:
Córrer per ser feliç, Les petjades dels herois i en el
seu darrer llibre, que ens va venir a presentar, on
ens ofereix 100 motius per córrer.
Amb una assistència considerable, formada en la
seva major part per corredors de Gavà, l'autor ens
va apropar els seus motius més importants: aprofitar
el fet de córrer per estar en forma, ser feliç, per pensar, conèixer llocs (com Nova York o Tòquio fins a
indrets tan llunyans com l'Antàrtida).
Va fer una recapitulació de la seva trajectòria, amb
anècdotes i relats dels primers anys i la seva primera
marató. Des de llavors no ha parat de córrer, porta
acumulades més de 600 curses i 117 maratons, tot
un repte! Dedica el seu llibre a un dels seus ídols, el
Domingo Catalán (pioner en això de les curses a Catalunya). Presa de fotografies i signatura de llibres
van donar per tancada la presentació, tot i que és

Com ell mateix diu, córrer és una filosofia adaptada a
la teva vida, per fer un esport, després per fer marques i amb el temps pel simple plaer de fer-ho. Un
esport senzill, econòmic en el qual mai ningú perd.
Ens animem? Vinga, només hem de trobar un motiu,
el que ens fa moure'ns: el nostre propi motiu per
córrer.
Paulina Parra

Les pedres del Garraf tenen poders màgics?
A més de les moltes característiques que tenen les
pedres o roques del nostre Garraf, ara els hem trobat una nova utilitat. Aquesta nova funció no deixa
de tenir el seu misticisme o poder sobrenatural; si
més no, tot està envoltat d’un misteri que ara us
explico:

segur que respon a una ofrena amb tot el que se li
vulgui afegir de misteri, superstició i poders màgics.
Per si les mosques, sols hi vàrem fer una foto sense
tocar res, no fos cas que trenquéssim d’alguna manera els poders… i caiguessin sobre nosaltres alguns
maleficis com a càstig.

Es tracta d’una pedra d’ofrenes. Una gran roca on,
en la seva part superior, que és plana, vàrem trobar
una ofrena molt singular, i molt espectacular: plats
preparats, fruita, beguda (possiblement vi i aigua)
un gran peix cru i un ram de flors, tot això degudament presentat sobre unes safates. I tot a sobre d’
una roca que, per la seva alçada (1,6 m) no pot ser
una taula, sinó més aviat un altar d’ofrenes, o qui
sap si de sacrificis. I tot exposat al sol sense protegir, com una ofrena als déus per demanar alguna
cosa.

En tot cas, sí que agrairíem que, si algú va caminant
pel Garraf, i troba alguna cosa semblant, ho comuniqués. Pot ser que aquestes pedres sí que tinguin
poders
sobrenaturals i
nosaltres no
ho sabéssim.

No divulgarem el lloc on es trobava,
VOLUMEN 1, Nº 1

Auca

però de ben
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Caminada circular entre vinyes fins al cim
de la penya del Papiol (383m.)

Punt de sortida i arribada: Pl.Sant Miquel Arcàngel (Sant Miquel d'Olèrdola)
Ruta circular de 8,5 km i un desnivell total acumulat de 550 m. Dificultat: fàcil
Temps aproximat de l’excursió sense parades: 2
hores.
Sortim des de la plaça de Sant Miquel Arcàngel tot just
davant de l’església de Sant Miquel d’Olèrdola. Baixem
els escassos metres fins a l’avinguda Catalunya i després de passar dues rotondes enfront nostre seguirem
per una pista cimentada deixant a la nostra dreta l’
entrada a una bodega. Caminem paral·lels a la riera de
Canyelles (a la nostra dreta, poc visible per l’arbrat i
vegetació) fins arribar a una cruïlla on haurem de girar
a l’esquerra, fer una curta pujada passant per unes
cases i tombar a la dreta per una altra pista. De seguida i a la nostra dreta trobem el Sant Sepulcre, una
construcció religiosa en forma d’àbsis adossada a una
masia dins uns terrenys particulars.
Nosaltres continuarem caminant per aquesta pista
amb bones vistes enrere de Sant Miquel d’Olèrdola.
Cruïlla de pistes, i nosaltres tombem a la dreta. Trobem rètols indicadors. Seguim caminant entre vinyes
amb bones vistes de la muntanya del Papiol, el nostre
objectiu. Uns metres més endavant i poc després de
passar una torre d’alta tensió, agafem una pista que
segueix cap a l’esquerra, envoltats de camps de vinyes
extensos i amb la silueta de Montserrat més lluny davant nostre. Desemboquem en una carretera asfaltada
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que prendrem cap a la dreta en sentit Sant Pere Molanta i que seguirem durant uns 400 metres fins a trobar
una pista que surt de la nostra dreta. Dues creus a terra recorden dos joves de la comarca que van perdre la
vida en un accident de trànsit. Continuem per aquest
camí de terra durant uns 15 minuts fins arribar al petit
nucli habitat de Can Torres. Trobem un rètol informatiu
i nosaltres girarem a la dreta pel carrer principal travessant ràpidament el veïnat. Seguim per pista, sempre a la nostra esquerra i al cap d’uns minuts hi ha un
gir pronunciat i tancat també a l’esquerra amb inici d’
una pujada costeruda que remuntarem i que ens portarà al cap d’uns 5 minuts fins a una cadena que barra
el pas a vehicles. En aquest punt un rètol antic ens indica que hem de continuar per la drecera que s’inicia a
la nostra dreta i que condueix al cim de la penya del
Papiol.
Ascendim per aquest corriol de la muntanya del Papiol
amb bones vistes del Penedès i Montserrat anant amb
compte amb les pedres del camí. Un darrer esforç de
pujada ens fa arribar a un pla on hi ha una bandera
amb una estelada que ens queda a la nostra dreta i on
podem gaudir ja de l’aperitiu de vistes panoràmiques
que ens esperarà uns metres més a l’esquerra, al punt
culminant de la penya del Papiol (383 m) on arribarem
en escasos 2 minuts.
Tot i la modestíssima alçada, aquest cim ens ofereix
unes vistes extraordinàries; just davant, en tota la seva
extensió, Vilafranca del Penedès i la plana penedesenca; el massís del Garraf i el mar en direcció oposada i
mirant cap al cor de Catalunya Montserrat; si el dia és
clar i net podem arribar a albirar part del Prepirineu. Al
cim hi ha un pal amb una bústia i una llibreta a dins
per deixar record de pas.
Per tornar cap a Sant Miquel d’Olèrdola seguirem els
senyals del GR 92-3 (vermells I blancs) en sentit SW
que ja en el mateix cim estan pintats i ens fan seguir el
corriol que davalla pel costat d’una pedrera que ens
queda a l’esquerra. Algun tram de baixada pronunciat
amb pedres i bones vistes ens conduirà fins a un bosc i
uns metres més enllà a una casa abandonada. Seguim
la pista fins a desembocar a l’entrada de la mateixa
pedrera, que travessarem ben a prop fins arribar a un
lateral de la carretera C-15 on tombarem a la dreta fins
arribar a les dues rotondes de Sant Miquel d’Olèrdola
de l’inici i desfer el camí fins a l’església.
Jordi Llorens
EL GRUP

Entrevista a …. M. José Aguilera i Alfonso Vilches

El soci

L’Alfonso i la M. José són la parella boletaire de l’
UME, des de fa uns anys...! perquè ells van estar
abans a SEAM.
La M. José treballa d’administrativa a l’escola
Salvador Lluch ( i us puc assegurar que és molt
eficient i una crack en la seva feina) i l’Alfonso
es dedica professionalment al manteniment d’
edificis ( i pel que sembla té molta experiència).
Quan no estan a l’UME, a la M. José li encanta
llegir, passejar per la muntanya i buscar més
bolets. L’Alfonso diu que “actualment està tocat
pels bolets”, però també ha fet escalada i parapent.
Ella és la sòcia núm. 1331 i ell el soci núm. 1330
M.J. i A. Va ser al mes de maig de 1999, amb ganes, després d’un període de temps “en dique seco”,
de tornar a fer activitats a la muntanya tot havent
ampliat l’equip amb dos fills que havien de saber que
no tot són semàfors, fanals i asfalt. Veníem de Barcelona. Vam conèixer l’UME i ens hi vam apuntar.
Actualment us dediqueu a donar a conèixer el
món dels bolets als socis d’UME. Per què aquesta
iniciativa?
M.J. i A. Després d’haver perdut, per motius laborals, una mica el fil de l’activitat a SEAM, em vaig
interessar per la micologia, afició que se li va encomanar ràpidament a la M. Jose.
Al 2008 el Nèstor va proposar de fer alguna sortida
boletaire. Al principi la idea d’omplir el bosc amb un
grapat de gent no em va semblar bona (ja s’estava
emetent per TV3 Caçadors de Bolets amb les conseqüències negatives per al medi que el programa
estava generant), vam rumiar la proposta i vam decidir crear les primeres “Jornades Boletaires” amb
una principal finalitat: més que agafar bolets, ensenyar als participants a moure’s pel bosc produint el
mínim impacte possible en la natura. També donar
petits coneixements del món dels bolets, amb una
xerrada prèvia a l’activitat pràctica, i finalitzant les
Jornades amb un àpat a la natura on els bolets agafats per tots fossin protagonistes principals del dinar.
Com planifiqueu qualsevol sortida boletaire per
als socis? Què teniu en compte?
M.J. i A. La preparació de les 1es Jornades va ser
molt feixuga, s’havia de començar de zero. L’
organització de les següents ja va ser més relaxada.
Sempre amb la inestimable col·laboració que cada
any donen els socis actius d’aquesta entitat, persones que es mereixen aquest aplaudiment: APLAUDIMENTS...desprès d’un minut.....APLAUDIMENTS.
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Com que es tracta que els que hi participen, socis o
no, a part d’aprendre, s’ho passin d’allò més bé, hem
de tenir en compte la meteorologia i triar bé el lloc on
fer l’activitat pràctica, i aquí es tenen en compte diferents paràmetres, com que sigui una zona accessible i
que tingui uns punts de referència clars per així evitar
que hi hagi ensurts de cap mena.
Quines altres disciplines practiqueu o heu practicat dins l’entitat?
M.J. i A. Com que a l’UME disposem d’una gran varietat de seccions per a tots els gustos, des que som
socis hem practicat senderisme familiar, excursions,
alta muntanya, escalada, esquí, barrancs, espele, activitats culturals i fins i tot calçotades i sobretot la disciplina més important, la d’haver conegut gent que
amb el seu altruisme i la seva empenta fan que
aquesta entitat i aquesta societat vagin endavant (col·
laboradors amb entitats locals, organitzadors de la
distribució de menjar calent a ciutadans necessitats)
Què destacaríeu del nostre grup? Com veieu l’
entitat en ple segle XXI?
M.J. i A. El més important: els seus socis, la seva voluntarietat, la seva tasca, el respecte a la natura.
Amb tot això aquesta entitat té per anys, encara que
la tendència d’aquesta societat (nosaltres) va en direcció contrària als valors que sempre s’han inculcat
en aquesta mena d’ agrupacions. Hem de ser conscients de la necessitat de col·laborar encara més per la
bona salut d’UME, que al final és ni mes ni menys que
treballar per la nostra salut i la de la nostra societat.
Recuperar valors intangibles però necessaris per a un
bon desenvolupament social, i per tant de l’entitat, és
ara més important que mai per poder lluitar contra el
“com que pago, vull serveis”, “que ho facin ells que
per això hi són”Seria bo que ben aviat aquestes frases
fossin oblidades, aquesta és la tasca de tots a l’UME.
Mercè Mitjans
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Vies ferrades
Pel gener estem preparant unes jornades d’
introducció a les vies ferrades. Amb aquest article espero que us pugueu fer una idea de què són. Trobareu més informació de les jornades a l’agenda d’
activitats. Per als més experimentats, potser us seran
útils les escales de dificultat. En aquest enllaç trobareu moltes ressenyes: http://deandar.com/ferratas/
Una via ferrada és un camí per terreny rocós més o
menys vertical al llarg del qual hi ha instal·lat un cable
d’acer fixat a la roca cada “pocs” metres. Amb el material adequat hom es pot assegurar al cable, que limitarà qualsevol caiguda gràcies a aquestes fixacions.
A aquest cable li diem “línia de vida”. Per facilitar la
progressió s’hi instal·la material divers (claus, preses,
passamans, grapes, cadenes…), tot i que a vegades s’
han de fer servir preses de la mateixa roca. Hi podem
trobar ponts, tirolines i molt més (pèndols, barres de
bomber, escales penjants…). N’hi ha que s’han de
rapelar. Tot depèn de la imaginació dels equipadors i
és la diversitat de material el que fa que una ferrada
sigui més divertida.
Com a curiositat, l’any 1843 s’instal·la el que podem
qualificar de primera via ferrada. Es va fer en una via
del pic Hoher Dachstein, als Alps austríacs.
És imprescindible casc, arnès i cinta dissipadora. El
casc ens protegeix, sobretot, de la caiguda de pedres.
La cinta dissipadora, l’arnès i la línia de vida aturaran
una possible caiguda, però no ho faran “en sec” sinó a
poc a poc, ja que una aturada “en sec” podria causar
lesions greus.
Atenció amb l’ús d’anelles cosides en lloc de dissipador. Una anella cosida potser no resisteix l’impacte d’
una caiguda (es trenca) i si resisteix potser no dissipa
prou energia i causa lesions greus.
Per donar una idea de la dificultat d’una ferrada es fa
servir, sobretot, l’escala francesa. També són populars l’escala Hüsler (que s’actualitzà posteriorment per
crear la nova escala Hüsler) i un codi de colors creat
per l’editorial Desnivel. Al gràfic es poden veure
aquestes escales i la relació entre elles. A continuació
es fa un resum de l’escala Hüsler.

SEAM
Normalment molt ben equipades. Possibles escales
llargues.
Requereix preparació física una mica millor que l’A
(sobretot força i resistència de braços i cames).
Vies per a gent que ja ha fet algunes ferrades d’
iniciació.
C: Gairebé tota difícil. Terreny empinat o molt empinat. Molts trams exposats.
Puntualment ancoratges i preses allunyats entre si. En
alguns punts verticals només hi ha la línia de vida per
assegurar-se. Freqüents escales llargues i fins i tot
extraplomades.
Requereix bona preparació física, amb força i resistència de braços i cames.
Vies per a gent amb experiència.
D: Gairebé tota molt difícil. Terreny vertical, sovint
amb trams llargs extraplomats. Exposat en la major
part del recorregut.
Sovint preses allunyades entre si. Puntualment ancoratges allunyats entre si. En alguns punts verticals
només hi ha la línia de vida per assegurar-se. Freqüents escales llargues i fins i tot extraplomades. Possibles trams d’escalada grau II (UIAA).
La condició física ha de ser com la del C però requereix més força i resistència de braços, cames i mans.
Vies no aptes per a principiants.
E: Extremadament difícil. Terreny vertical o extraplomat, normalment exposat i preses petites.
Preses i ancoratges igual que el C. Normalment amb
trams d’escalada.
Requereix molt bona condició física (molta força de
mans, braços i cames).
Vies per a gent experimentada. No aptes per a principiants.
Enrique Galán

A : Tot el recorregut fàcil. Terreny horitzontal o poc
inclinat. Pot tenir trams exposats.
Normalment molt ben equipades. Esporàdicament
escales curtes.
No és necessària preparació física molt elevada. Recomanable no tenir vertigen.
Ideals per a iniciació.
B: Fàcil amb punts una mica difícils. Terreny empinat
amb trams curts exposats.
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EL GRUP

Concurs: on és aquesta foto?
Un cop més us mostrem una foto per tal de continuar
amb el concurs. Es tracta de respondre a les següents
preguntes:
Quina font apareix a la fotografia?
Coneixes l’indret on s’ha trobat? ( Pista: està dins el
terme municipal de Gavà).
Envieu les respostes a umegava@gmail.com i entre
tots els participants que encertin les respostes es sortejarà un vermut en un bar de Gavà.
Arxiu Històric

Anem a col.locar el pesebre…
El diumenge dia 21 de desembre, a les 7:30 sortirem
del davant del Lidl ( carretera santa Creu de Calafell),
amb destinació al Cogulló de Cabra, cim que es troba
a la Cabra de Camp (Alt Camp).

Infantil i Juvenil

També està previst fer una aportació per la Marató de
TV3, per tant es farà com l’any passat. Es recollirà la
voluntat entre els assistents i UME afegirà la mateixa
quantitat.
Redacció

En aquesta sortida están convidades les famílies.
Aprofitarem per posar el pessebre i havent dinat la
canalla buscarà el tió i com a premi... el faran cagar.
Potser hi haurà sorpreses! Estigueu molt atents!
Les inscripcions es podran fer fins dimecres 17 de desembre
Preu autocar: 5 € soci i 10 € no soci
Cal portar: esmorzar, dinar, aigua, calçat adient i roba
d'abric.
Hora prevista de tornada: cap a les 18 h
És imprescindible l'autorització dels pares o tutor/a
signada per venir a l'excursió, en el cas que els infants
vinguin sols.

Premis curses de muntanya

Competicions

El passat dissabte dia 22 de noviembre, a Canyelles
es van donar els premis de la Copa Catalana de Curses de Muntanya ( dins la categoria de competicions
de la FEEC).
Entre els nsotres socis cal esmentar a Isabel Vigil,
Manel Orti i Josep Pujades com a campions .
Des d’aquí els felicitem i els encoratgem a seguir competint i a portar el nom d’UME allà on participin.
Enhorabona!!!
Redacció
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DATES

ACTIVITAT

Dijous 4 i 11

Entitat

FORMACIÓ

Curs de meteorologia de muntanya. Informació i inscripcions a secretaria
fins el 26 de novembre. Places limitades.

Pont 6, 7 i 8

BTT

SORTIDA

Passeig en BTT per la Costa Brava a l'hivern. Sortida només per a socis
d'UME. Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat.

Pont 6, 7 i 8

SEAM

RAQUETES DE NEU

GR 11 – Sender transpirinec, etapa Lizara-Canfranc-Formigal. Informació i inscripcions a secretaria fins el 21 de novembre. Places limitades.

Dijous 11

BTT

DESCRIPCIÓ

DESEMBRE 2014

SECCIÓ

MASSA CRÍTICA DE Sortida nocturna en bicicleta. Ens trobarem a les 20 h davant el local social
GAVÀ
d'UME i celebrarem el Nadal amb ous ferrats i postals. No us ho podeu perdre!

Cap de setmana 13 i 14

SEAM

Diumenge 14

Entitat

Diumenge 14

BTT

SORTIDA

Ronda verda per Barcelona, 1a part. Ruta molt fàcil, adient per a iniciarse. Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat.

Dimecres 17

Entitat

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la Biblioteca Josep Soler Vidal, xerrada col·loqui amb l'autor, Antoni Morell i Mora de "La neu adversa".

Divendres 19

Entitat

BRINDIS DE NADAL Vine a celebrar les festes nadalenques amb una copa de cava i tuACONCAGUA
rrons. Enguany brindarem per l'èxit de l'expedició Aconcagua 2015.

Dissabte 20
Diumenge 21

DATES

SORTIDA

Ascensió a un 3000. Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat

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

BTT

SORTIDA

Infantil/Juvenil

SORTIDA

SECCIÓ

ACTIVITAT

Sortida nadalenca a la Mola (Garraf). Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat.
Anirem a posar el pessebre amb la família i els amics a Cabra del
Camp (Tarragona). Informació i inscripcions a secretaria fins dimecres 9

DESCRIPCIÓ

GENER 2015

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

Diumenge 11

Entitat

Diumenge 11

BTT

SORTIDA

Divendres 16

Equip corredors
marxadors UME

REUNIÓ

Cap de setmana 17 i 18

SEAM

SORTIDA

Diumenge 18

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Excursió en família. Lloc a determinar. Inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat fins dimecres 15 de gener.

Diumenge 18

Natura/Cultura

RECUPERACIÓ CAMINS

Sortida de treball. Inici de les tasques de recuperació del camí a la Cova Bonica. Ens trobarem a les 8,30 h davant el local social.

Diumenge 18

BTT

SORTIDA

Participació a la “5 pics de Begues”. Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat.

Dimecres 21 i
diumenge 25

SEAM

Divendres 23

Natura/Cultura

Dimecres 28

Entitat

Dissabte 31

Infantil/Juvenil

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

Ronda verda per Barcelona, 2a part. Ruta molt fàcil, adient per a iniciarse. Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat.
Reunió de corredors i marxadors d'UME. Ens trobarem a les 20,30 h a la
nostra seu social per valorar l'any i definir criteris per a la nova temporada.
Ascensió a un 3000. Informació i inscripcions al coordinador de l'activitat

FORMACIÓ VIES FE- Jornades d'iniciació a vies ferrades. Introducció a les vies ferrades amb una
RRADES
jornada teòrica al rocòdrom i una sortida pràctica. Inscripcions a secretaria.

Projecció sobre la presentació del treball de les cocones de Garraf. A
les 20 h, al local social.
Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la Biblioteca Josep Soler ViCLUB DE LECTURA
dal, comentarem "Dos taüts negre i dos de blancs" de Josep Coll i Martí.
AUDIOVISUAL

ACTIVITAT DE TAR- Activitat de tarda, de 17 a 19 h, al local social. A les 19h farem reunió amb
DA
pares i mares per parlar sobre el 2n trimestre.

Horari Boulder
Dilluns
Dimarts
Dimecres

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

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

