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Un any més, durant el mes de febrer
es portarà a terme la canicros i cursa de muntanya al nostre terme d’
Eramprunyà. Des dels seus inicis
aquesta iniciativa d’UME està tenint
cada cop més èxit. Els participants
valoren molt bé l’organització i el
recorregut.

UND ADA

Un repte més! Ja és el tercer any
que des d’UME s’organitza un dels
circuits de raquetes dins la programacio d’activitats de la FEEC ( Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya) i aquest any es fa un pas
més: organitzar cursa de raquetes.
És a dir, que es farà circuit i cursa
de la Copa Catalana. I amb participants d’UME en totes dues modalitats.
( Més informació pàg. 5)

A nivell d’equip UME, s’estan ultimant ja els últims preparatius per a
l’edició d’enguany.

EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—F

L’UME organitza
el Campionat de
Catalunya de
raquetes de neu.

Nova edició de la
cursa i canicros
d’Eramprunyà
2015

(Més informació pàg. 4)

L’Aconcagua: cim assolit
A hores d’ara, sabem que el nostre
soci , ha assolit el
cim de l’Aconcagua
De moment només
ho poden anunciar.
Esperem
que
al
proper butlletí puguem donar més
detalls
sobre
l’
expedició, per part
del nostre soci: Jordi Alejandro.

-3BTT froma part
de la Federació

Redacció

-6GR-11:
Lizaran-Formigal

-9Entrevista a:
Toni Almellones

Editorial: 2015, any de novetats
Ja fa un mes que ha començat el
2015, però de cara a la nostra publicació és el primer número que
editem d’enguany i volem aprofitar
per remarcar totes les novetats
que tindrem:

menjant, gaudim de conversa i
bona companyia.

Per començar, ja hem assolit el
cim de l’Aconcagua i la FEEC ha fet
un reconeixement a la nostra entitat pels seus 50 anys d’aniversari.
Des de la secció de raquetes, s’
organitza la Copa Catalana de curses de Raquetes.

La secció de BTT no para de fer
sortides. La secció de senders,
continuen, entre d’altres, amb el
GR-1 del qual ja porten onze etapes. El grup de corredors, també
s’està organitzant de cara a les
competicions d’enguany.

La canicros i cursa de muntanya d’
Eramprunyà, arrenca amb força de
nou. S’ha iniciat ja el projecte per
poder fer/ compartir sopars al nostre local, per als socis, els divendres i així poder compartir un espai conjuntament , mentre, tot

I per últim anunciar que també hi
haurà eleccions dins d’UME. L’
actual equip deixa el càrrec i cal
escollir nou president, vicepresidents, secretari i tresorer.

Es comencen a preparar ja els
campaments d’estiu amb un nou
projecte, tant de treball com a
nivell organitzatiu.

Un any ple de novetats!
Mercè Mitjans

Socis nous
Benvinguts!
2731 Alejandro Muñoz
2732 Daniel Fernández
2733 Esther Navas
2734 Blanca Chocarro
2735 Gael Marques
2736 Eloi Gres
2737 Emiliana Martínez
2738 Angeles Romero
2739 Gerard-J. Vilajuan
2740 Raúl Hernández

Notícia FEEC: Raquetes a Quebec

2741 Jessica Jurado

La selección catalana de raquetes
de neu, viatgen al Canadà, per
competir al campionat del Món,
que s’organitza a Quebec.

2743 Isabel Monzón
2744 Laura Valero
2745 Laia Minguez

La prova s’inclou dins la Winter
World Master Games, Quebec city
2015, cita esportiva que aplega
una quarentena de competicions
en nou dies.
Els nostres esportistes acudeixen
acompanyats pel seleccionador i
vicepresident de la FEEC.

2742 Pedro M. Gavalda

2746 Albert Minguez
2747 Gerard Minguez
2748 Daniela Duran
2749 Dolors Clos
Informació extreta

de la FEEC

2750 Alba Bonilla
2751 Antonia Quesada

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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BTT ja forma part de la Federació
Fa quasi tres anys, dins l’UME, un grup de socis vam
crear la secció BTT. Aquesta secció aviat va agafar
molta empenta; les sortides es van anar multiplicant,
de seguida vam fer un gran grup d'amics/amigues,
amb els quals hem fet ja, ho podem dir clar, milers i
milers de quilòmetres, amb centenars de sortides.
Tant és així, que recentment l’UME va sol·licitar la seva
inscripció dins la Federació Catalana de Ciclisme, i
avui, plens de satisfacció, us podem anunciar que ja
formem part d'aquesta federació, amb tots els drets.
Us ho volem comunicar en primer lloc perquè volem
compartir amb vosaltres aquesta nova etapa que se'ns
obre. Ara podrem participar en totes les activitats ciclistes que organitzi la FCC, i també en totes les proves ciclistes que es facin arreu de Catalunya, estat Espanyol i altres països. I segon, perquè volem posar el
nostre club a la vostra disposició, perquè podeu gaudir
de tots els avantatges de formar part d'un club ciclista
federat,
oficial,
autoritzat,
amb
garanties.
Ja no som aquell grupet d'amics que sortíem pel nos-

BTT

tre compte. Ara tenim veu i vot a la FCC i volem que
vosaltres també en gaudiu, d'aquesta nova posició.
Així que des d'aquestes línies us convidem a que us
feu socis de l’UME, que a banda de la seva extensa
gamma d'activitats a la muntanya, de les quals podreu gaudir, també us podrem gestionar les llicències
pertinents, i també, lògicament, les de ciclisme. Podreu treure-us la llicència de la FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, per activitats a Catalunya, o la de l’
UCI/RFEC, si voleu practicar el vostre esport preferit a
Espanya i a
l'estranger.
Veniu
amb
nosaltres
a
practicar
ciclisme, ens ho
passem molt
bé .
L’equip de
BTT.

Adquisició llibres UME

Club de lectura

de tots els socis.
.- 100 motius per córrer (Arcadi Alibés)
.- Berguedà i Solsonès amb raquetes de
neu (Pako Crestas)

Relació d'exemplars adquirits per al fons bibliotecari. A disposició de
tots els socis.
.- 100 motius per córrer (Arcadi Alibés)

El plaer d'una bona lectura, segueix-nos
a Fita i Petjada.

.- Berguedà i Solsonès amb raquetes de neu (Pako Crestas)

El plaer d'una bona lectura, segueix-nos a Fita i Petjada.

Ruta literaria: Dos taüts negres i dos de blancs
Pep Coll, autor del llibre, ens guia per la serra de Carreu caminant pels escenaris naturals on transcorre la trama d'aquesta
història. També el dia anterior realitzarem l'ascensió a Sant
Corneli "100 cims", escenari del front del Pallars, pel camí de
les trinxeres. Una muntanya amb molta història i de referència per a la nostra ruta literària.
Les dates són el 28 i 29 de març. Dormirem en un alberg; heu
d'efectuar la reserva a secretaria.
Es recomana llegir el llibre per gaudir amb intensitat de la ruta; si no és així, de tota manera, gaudireu d'un cap de setmana inoblidable.
Fita i Petjada
I II È P O C A N Ú M E R O 3 8
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Cursa i Canicròs d’Eramprunyà 2015
El proper 22 de febrer tindrà lloc una nova edició del
Canicròs i la Cursa d’Eramprunyà, aquesta última renovada pels corredors més exigents i amb importants
novetats.
La més destacada és la incorporació de la nostra prova
al calendari de Circuit de Curses de Muntanya de la
FEEC.
El seu recorregut s’amplia a 23 km i s’elimina tot el
recorregut d’asfalt dins la urbanització de la Sentiu
pujant per corriol fins al dipòsit per baixar després per
pista de muntanya i corriol fins a enllaçar amb la zona
forestal de la Sentiu. A més a més, s’ha fet un perfil
lleugerament més dur en incrementar el desnivell positiu de la prova després del camí medieval i en els
darrers quilòmetres abans del turó de ca n’Espinós. El
nom de la prova s’ha hagut de variar per aquest increment de distància.
Les impressionants vistes sobre el delta del Llobregat i
el mar endinsant-nos dins el Parc del Garraf donen un
alicient afegit a la cursa.
El canicròs, per la seva banda, ja està consolidat com
a prova dins el calendari FEEC i manté el recorregut
de l’any passat de 7,2 km pels afores de Gavà amb un
petit tast del Parc del Garraf amb racons i corriols poc
coneguts, però no per això mancats de bellesa, que no
deixaran indiferents als participants. Aquesta disciplina

esportiva fa que puguem compartir amb els nostres
gossos una afició comuna com és córrer per la muntanya.
Totes dues proves parteixen i arriben a la plaça de
Jaume Balmes de Gavà davant de l’ajuntament, i celebren enguany la seva 3ª edició, organitzades íntegrament per membres de la nostra entitat i cal dir
que sense cap espònsor, ni patrocinador, només col·
laboradors i voluntaris que ho donaran tot perquè els
participants gaudeixin
d’un dia d’esport inoblidable en contacte
amb la natura.
Les inscripcions estan
obertes fins al proper
18 de febrer o fins
arribar als 300 inscrits
en el cas de la cursa i
als 100 en el canicròs.
Tota la informació de
les proves la trobareu
en el següent web:
http://
canicrosseramprunya.blogspot.com.es/
Jordi Llorens

Programa per posar en marxa sopars a l’UME
Benvolguts socis/sòcies,
Volem adequar la vella cuina del local 2 d’Ume (al
costat de la Secció Juvenil) per poder preparar sopars
tots els divendres després de l’activitat habitual o altres dies que així s’organitzi.
Per poder portar a terme aquesta idea es necessiten
VOLUNTARIS i és per això que us fem arribar aquest
comunicat.
Les tasques són les següents:
 Modificar la instal·lació elèctrica i d’aigua
 Muntar mobiliari (armaris, prestatgeries, etc.)
 Reparar i pintar el sostre
 Buidar el bany contigu per convertir-lo en rebost
 Retirar armaris que hi ha a la secció dels juvenils i
que no els necessiten, per tal d’ampliar l’espai d’
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aquesta sala i convertir-la en menjador un cop finalitzada l’activitat dels juvenils
 Muntar noves taules i cadires a la sala abans esmentada
Com heu pogut veure, i ha molta feina a fer, però l’
esforç valdrà la pena.
Els dimecres a partir de les 6 de la tarda us trobareu
amb l’Alfons avançant feina.
Si voleu contactar-hi, el seu número de telèfon és 618
508 452.
També organitzarem dissabtes de feina.
La vostra col·laboració és, com a totes les activitats d’
UME, molt important.
Us hi esperem.
Alfonso Vilchez

EL GRUP

L’UME organitza el Campionat de
Catalunya de Raquetes de neu
Novament la nostra entitat organitza una prova del
circuit català de raquetes de neu. En aquesta ocasió, a
més, assumeix la prova del Campionat de Catalunya.
Per aquest motiu, l'entitat desitja que tots els socis
gaudiu d'un cap de setmana social sense precedents a
Guils de Cerdanya, on podem participar, competir o
col·laborar amb les tasques de suport i organització.
El dia 6 de febrer al local de l'entitat s'efectuarà la trobada de voluntaris. Necessitem moltes mans per a
l'esdeveniment que volem organitzar i la nostra entitat
es caracteritza per executar els seus compromisos
amb gran nivell.
Les inscripcions estan obertes. Si ets soci, des de l'entitat tramitarem tot el necessari: allotjament + tiquet
sopar, inscripció FEEC, ampliació llicència temporal,
seient en vehicle (si no disposes de transport propi),
lloguer de raquetes.

Juan Pérez

Cinc pics de Begues amb BTT
Fa uns mesos, alguns bojos i una boja del nostre
equip BTTUME, ens vam inscriure a una prova de les
més exigents del calendari BTT actual, la 5 PICS DE
BEGUES.
Ja, d'entrada, observem que es tracta de pujar els 5
PICS que envolten aquest bonic poble,LA DESFETA, EL SOTARRO, EL MONTAU (sostre del recorregut), LES ANTENES i LES AGULLES.
A les 09,00 del mati s'ha donat la sortida, amb 480
participants.
Aquesta prova ha constat d'un traçat de 52 qms i un
desnivell positiu de 1534 mts, el que dóna una idea
de la seva dificultat.
Fortes pujades, molts corriols, trams molt tècnics,
tant de pujada com de baixada. En molts casos, no
sabríem dir-vos si és més difícil pujar o baixar, ja que
després de cada "escalada", ens hem trobat en
baixades molt tècniques, amb estrets corriols i camins plens de pedres, de vegades molt relliscosos,

BTT

que ens obligaven a mantenir tota la concentració i
vigilància de quin podria ser el millor tram per on fer
anar la bici
Al final, tots hem arribat a la meta dins el temps establert per l’ organització i ja estem pensant en la pròxima edició.
Moltes felicitats companys!!
Carme Cano

Nou horari lloguer de material
Des del 9 de gener d’enguany ha començat a funcionar el nou horari de lloguer de material. Així, doncs
ara es pot recollir i tornar-lo tots els divendres de
20:00 a 21:00 hores.
I II È P O C A N Ú M E R O 3 8

Una altra novetat és que ja no trobareu només al Rodrigo com a responsable, sinó que hi haurà tres membres més de SEAM que faran aquesta tasca.
Redacció.
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GR11 Lizara-Canfranc-Formigal.
El GR-11, novament en marxa durant els dies 6, 7 i
8 de desembre de 2014. En aquesta ocasió les etapes a realitzar van començar al refugi de Lizara i van
finalitzar a l'estació d'esquí de Formigal. Els itineraris
es van dividir en tres parts en què les condicions
meteorològiques van afectar molt la participació dels
assistents. A la primera de les jornades, un cop instal·lats al refugi de Canfranc, es va efectuar l'etapa

Canfranc-Canfrac Estació. Un recorregut d'enllaç pel
GR65.3 que uneix el GR11. Un itinerari al capvespre
per l'antic camí medieval que finalitza a l'estació de
Canfranc. Un cop a la població, vam visitar el túnel
de cinc quilòmetres per on es connectava amb França per línia fèrria. A dia d'avui es vol reobrir la línia.
Vam acabar la jornada amb una xocolata calenta i
una trucada als amics que van tornar a Gavà, en col·
lisionar el seu vehicle a la baixada del port de Monrepòs; per sort, només van ser danys materials.
A la segona jornada el grup era de set integrants i es
van desplaçar en taxi fins al refugi de Lizara; l'asfalt
amb gel va posar a prova el conductor, que va superar amb èxit els trams més delicats. Aconsegueix
deixar-nos a peu de pista, des d'on va començar la
nostra lluita contra el vent i el fred amb molts dubtes
en cadascuna de les nostres ments, però ningú deia
res, i tots vam iniciar la marxa en unes condicions
molt desfavorables. La pujada al coll del Bozo va ser
dura i va acabar amb les il·lusions de dues companyes que van retrocedir sobre els seus passos davant la incomoditat del torb. La resta vam continuar
el nostre periple per la Serra d'Aisa, on va començar
a escalfar un tímid sol. Vam remuntar el coll de la
Madalena i vam recarregar energia al refugi de López Huici; des d'allà només quedava baixar per un
meravellós i frondós bosc. Vam agafar una alternatiPágina 6
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va a l'itinerari original pel camí equipat del barranc d’
Aguaré i sobre les quatre de la tarda vam arribar a
Canfranc on va començar a caure una lleugera nevada. Després ens vam reunir amb la resta del grup,
que va passar una jornada d'una manera diferent…
Vam anar al poble de Villanúa amb la idea de visitar
la cova de les Guixes tres adults i dos nens que no
fèiem la caminada. Vam descobrir que l'aforament
estava complet, allà mateix, a l'oficina de turisme i a
causa del fort vent que feia ens van donar una alternativa tranquil·la: el PR 4 o passeig del Juncaral, que
passa al costat del riu, un camí cobert per arbres que
feia més suportable això d'estar a l'aire lliure, amb
una temperatura molt baixa. Tot just començar vam
rebre el SOS de dos membres del grup que havien fet
la volta al camí Gr 11, a causa de les inclemències del
temps que estaven patint. Un dels nostres companys
es va disposar a fer-los de "rescatador", ja que estaven com a uns 50 km aproximadament de nosaltres.
D'aquesta manera tan senzilla ens vam convertir en 3
grups diferents per passar el dia.
El tercer i últim dels dies ens vam enfrontar a les
conseqüències de l’esforç que va provocar la jornada
anterior als participants: a la sortida, tan sols tres de
nosaltres, sota una lleugera pluja. Iniciàvem l'etapa
per una pista ascendent a la recerca del coll de Lladres, i després remuntaríem el barranc d’Izas per
descobrir que s'obria davant nostre una finestra de
bon temps que ens va permetre gaudir d'un itinerari
per la canal d’Izas amb bon sol i sense núvols. Cims
al nostre voltant fins al coll on ens vam col·locar els
grampons i vam arribar a l’estació d'esquí de Formigal. Des del punt més alt de l'estació i amb les pistes
tancades, vam baixar ràpidament fins a peu de carretera sota una lleugera nevada; el cel s'havia cobert,
eren les dues de la tarda i hi havia ganes de menjar.
Ens vam trobar amb la resta dels companys, que ens
van resumir la seva jornada matinal... Ens vam aixecar una mica més tard que els que caminaven, i després de recollir tot en els cotxes, vam anar de visita
turística i compres a Canfranc Estació. Allà es va tornar a separar el grup: uns que se'n van anar finalment de visita a les coves de Villanúa, per posteriorment dinar a Candanchú, i els altres que havíem d'anar a buscar a l'estació d'esquí de Formigal als del GR
11, que hi eren, puntuals a l'horari acordat. Per després dirigir-nos cap a Biescas i també gaudir d'un
agradable dinar, intercanviant mitjançant whatssap
bromes i fotos de les nostres diferents formes de viure un mateix camí.
Paulina&Juan
EL GRUP

Costa Brava en bicicleta!
06-12-14. PORTBOU-CASTELLÓ D’EMPÚRIES, 72 KM
A les 07,46 agafàvem el MD que en un parell d’hores
llargues ens deixaria a Portbou. Al baixar del tren, el
primer que vam notar va ser un fort vent, que durant els següents dies incrementaria la seva força.
Aquesta expedició la formàvem els socis de l’UME
Carme, Pedro, Josep i Jordi Vilajoan, i també els
amics Mila, Jordi, Alfons, Laia i Sol.
Només sortir de l’estació, vam agafar la carretera
que en pocs quilòmetres ens portaria a Llançà, on
vam agafar el fantàstic camí de ronda que, vorejant
el mar, ens portaria fins al Port de la Selva.
Vam continuar i ens vam ficar ja de ple al Parc Natural del Cap de Creus, un paratge sensacional, maquíssim, sempre envoltat pel mar. Pedalant per camins durs de fer, amb fortes pujades i relliscoses
baixades, ja que té molta pedra solta.
A la cruïlla de camins que indica GR92 o cala Tavallera, vam escollir el camí del GR92.Tot i que segur
que no tenia la dificultat de baixar i pujar la cala, déu
n’hi do, aquest tros. Ens va fer baixar per un corriol
molt tècnic, que només els cracs van poder seguir-lo
enfilats a la bicicleta i després vam continuar ja per
un tram molt millor, fins que a les 15,30 vam arribar
a Cadaqués. Vam fer un descans, i vam menjar.
A les 16,00 vam iniciar de nou el camí. Vam baixar
fins al port, pedalant fins al final mateix, on comença
el camí de terra que, seguint el GR 92, ens portaria a
Roses. Per aquesta zona, com durant tot el camí, la
tramuntana es va fer notar. El paisatge, fantàstic.
Mentre passàvem cala Montjoi, se'ns va fer de nit, i
ja a partir d'aquest moment, vam utilitzar els llums
que ens permetien seguir.
Vam arribar a Castelló d’Empúries a les 19,30, ja
totalment fosc.
07-12-14, CASTELLÓ D’EMPÚRIES-PALAMÓS, 75 KM
Vam sortir a les 08,30 del matí i ben aviat vam arribar fins als aiguamolls de l’Empordà. Cada vegada
que hem arribat aquí en bici, ens han prohibit el pas,
argumentant que per culpa dels turistes dels
càmpings que proliferen a la vora, es veuen obligats
a prohibir el pas, però aquell dia la guarda va tenir
un bon dia i ens va deixar passar. Això sí, no vam
molestar per res la fauna, vam passar-hi amb molta
calma, sense sorolls ni estridències.
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seguida vam arribar a Torroella de Montgrí, on vam
travessar el riu Ter, immens, i el vam seguir pel marge dret, fins al final mateix, a la platja, on vam seguir
per uns camins i arrossars, que ara per la dreta, ara
per l’esquerra, ens van portar fins a Pals, on vam
prendre uns cafès en un bar del poble.
De Pals, aviat vam arribar a Palafrugell, on vam agafar la via verda del Tren Petit i que de seguida ens va
portar fins a la platja la Fosca, on estava l’hotel.
08-12-14 PALAMÓS-BLANES, 63 KM
Aquest dia els comiats van ser al matí, després de l’
esmorzar, ja que uns quants companys es van dirigir
cap a Caldes de Malavella, mentre que la Carme, el
Josep i jo vam continuar el nostre camí fins a Blanes.
La ruta començava seguint el port de Palamós i continuava pels passeigs marítims dels pobles que anàvem passant, com Sant Antoni de Calonge, Platja d’
Aro, etc. Vam agafar a S’Agaró un camí de ronda
que, com el de Llançà, ens va permetre pedalar molt
a la vora de l’aigua.
El dia, en un principi, va ser assolellat i sense vent. Ja
quasi arribant a Blanes, es va ennuvolar una mica.
A Sant Feliu de Guíxols vam fer l’últim cafè. Vam preguntar a l’oficina de turisme si funcionava el vaixell
que fa la ruta St Feliu - Tossa, però ens van dir que
no, que només funciona els estius. Així que res,
després del cafè vam continuar. Aquest tram, de Sant
Feliu fins a Blanes, és molt costerut. La carretera és
un continu tobogan, però tobogan dels forts, on
passàvem dels 4-5 metres sobre el nivell del mar, a
quasi 200 en molt pocs quilòmetres, i això vàries vegades, per tant vam acabar amb un cansament espectacular, i més amb alforges plenes fins dalt.
Vam arribar a Blanes a les 14,00 i abans d’agafar el
tren de tornada, vam fer un bon dinar de comiat i
celebració per haver acabat aquesta sortida tan maca. En total havien sigut 210 km i 3.500 m +. En total porto 2.208,00 km amb l’ORBEA.
Jordi Vilajoan

A l’Escala vam fer un petit descans per menjar-nos
els entrepans de l’esmorzar, amb un vent fortíssim, i
vam seguir, ara pel Parc Natural del Montgrí i les
Illes Medes. Vam travessar un bosc fantàstic i de
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El Matagalls (1697 m.), vistes d’alçada per
dos vessants diferents.
Cap al nord veiem els cingles de Tavertet, les Guilleries
i més enllà el Canigó i cims com el Bastiments i el Puigmal. Als nostres peus Viladrau, cap a l’est Les Agudes i
més enllà el mar i cap al sud podem albirar Collserola
amb Barcelona als peus i Montserrat retallat davant
nostre.

En aquest article ascendirem des de Sant Marçal al
cim i descendirem des de Coll Pregon per un atractiu i menys freqüentat camí fins a Coll de Bordoriol. La part monòtona i menys atractiva és la part
final de carretera fins a arribar de nou al punt d’
origen.
La ruta s’inicia a l’aparcament del Coll de Sant Marçal
al costat de la carretera GIV-5201. L’ascens al mític
Matagalls no té pèrdua, només ens caldrà anar atents
dels senyals del GR 5.2 (vermelles i blanques) que trobarem pintats i amb fites metàl.liques durant tot els
gairebé 4,5 kms de recorregut. L’inici ja és costerut i
puja decidit per corriol i pista fent llaçades en un entorn idíl.lic de roures que ens fan realment petits, per
després passar a una fageda del Montseny ben típica i
que segons l’estació de l’any té diferent encant. Jo vaig
pujar a l’hivern i els faigs són ben nus. L’ascens ens
dóna alguna petita treva entre Pla dels paranys i Coll
Sesportadores, però amb un camí més pedregós que
no deixa relaxar-nos gaire tot i que gairebé planejarà
fins i tot en suau baixada fins a un dels encants de l’
ascensió que arriba aproximadament en el km 2,9.
Hem arribat a Coll Pregon on un monòlit d’en Pau Casals resta centrat al mig d’una explanada que podria
ser digne d’un conte de fades. És un lloc encisador que
mereix una parada i que trenca positivament amb el
bosc que hem anat seguint. Des d’aquest punt farem
el descens fins a Coll Bordoriol per un sender local i
coincideix tot just en el darrer quilòmetre abans d’
arribar al cim.
Amunt i amunt pel perfectament senyalitzat camí sortim del bosc ja a camp obert, en el collet de l’Home
Mort amb un terreny més pedregós i en corriol però
sense perdre en cap moment el camí. La creu del cim
ja es divisa. Escasos 15 minuts i ja hi serem. Si el dia
és serè les vistes són extraordinàries a totes bandes.
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Descansem al cim i fem la baixada pel mateix camí fins
a Coll Pregon on ens desviarem a l’esquerra pel sender
local SL-C 82 amb fites metàl.liques que ens portarà a
Coll de Bordoriol. El descens es fa majoritàriament per
pista amb grans vistes del cim assolit que queda enrera
i vistes àmplies cap al nord i nord est. Es tracta d’un
camí senzill i no tant freqüentat com altres que davalla
suau pel vessant nord est de la muntanya a través dels
seus boscos de faigs passant per Coll Sabènia i ja quasi
al final per l’oratori de pedra amb la imatge de Sant
Francesc d’Assís en el límit de pas de vehicles motoritzats. Arribats a Coll de Bordoriol on hi ha un aparcament i una caseta de fusta d’informació podem gaudir
davant nostre del mirador del coll amb grans vistes per
reprendre forces i retrocedir pel voral esquerra en sentit ascendent per la carretera GIV-5201 durant els 3,5
kms que ens separen fins al nostre punt d’origen. De
pujada fem una parada a mig camí a l’esquerra en una
font que raja amb una placa conmenorativa del 49è
Aplec de Matagalls i dedicada al poeta Jaume Clotet i
Fabrés. Des d’aquesta font i en uns 15 minuts arribarem de nou al Coll de Sant Marçal.

FITXA TÈCNICA:
Distància: 13,5 kms / Dificultat: Mitjana / Altitud mínima: Coll de Bordoriol (1.089m)
Altitud màxima: Matagalls (1.697m) / Desnivells: 610+
610-; total: 1.220m
Temps aproximats: Sant Marçal-Matagalls (4,5km):
1h20’ / Matagalls-Coll de Bordoriol (5,5km): 1h10’ /
Coll de Bordoriol-Sant Marçal (3,5km): 40’ // Com arribar: Coll de Sant Marçal per carretera GIV-5201 des de
Viladrau o carretera BV-5114 des de Santa Fe del
Montseny i
Sant Celoni. / Precaució: En
cas de boira
o tempesta
no aconsellable
Jordi
Llorens

EL GRUP

Entrevista a …. L’Antonio Almellones

El soci

L’Antonio està lligat a la secció de raquetes,
pràcticament des dels inicis. Molt reballador i
bon organitzador; forma un equip magnífic amb
el Juan Pérez, l’altre “crac” de les raquetes.
Sempre amb un somriure, intenta que les coses
funcionin a la perfecció. De fet hi dedica moltes
hores i sinó que li preguntin a la Pili ( la seva
esposa). Molt esportista. Sempre que pot va a
córrer i diu que té pendent tornar a fer escalada
al rocòdrom. De fet ara, per ara, li falta temps .
Treballa al Departament de compres d’una empresa d'hostaleria.
És el soci núm. 1.743

-Com arribes a l’UME?
Bé, això de la muntanya em ve des de molt jove
quan tres amics vam començar a anar a la muntanya (Sant Ramon, Miramar, etc) però per a nosaltres
ja era tota una experiència amb només 10 i 12 anys.
A mesura que anàvem creixent, ens anàvem allunyant cada vegada més i fèiem jornades senceres
des del matí fins ben entrada la tarda.
Més tard un dels companys canvià les botes de muntanya per les de futbol. Amb el temps vam anar descobrint altres zones per la geografia de Catalunya,
fins que per motius personals, el meu company va
haver d'anar a viure fora. Llavors vaig seguir la meva trajectòria muntanyenca en solitari, ja que la resta de companys no els motivava el fet de matinar,
caminar...Uff, massa enrenou. Fins que em van parlar d’UME, on es feien sortides de muntanya de tot
tipus. Llavors un dia em vaig acostar a preguntar i
fins al dia d'avui.
- Formes part de la secció de raquetes des que
va començar a l’entitat?
No, no sabia ni que existia aquest tipus de modalitat.
Les raquetes les havia relacionat amb zones polars.
Vaig començar a la secció de senders, quan estava
dirigida pels nostres companys Nèstor i Victor. Tota
una experiència dins la secció amb molts quilòmetres
recorreguts, cursets i un grup de persones.
-D’on va sorgir la idea de crear aquesta secció?
Tot va començar realitzant les proves de raquetes de
neu de la FEEC el 2008. Un divendres com un altre
qualsevol, un cartell penjat al tauler d'anuncis en el
qual t'havies d'apuntar a una llista per a realitzar els
circuits de la FEEC. Vaig buscar al responsable i va
ser quan vaig conèixer a Juan Pérez; des de llavors
un grup reduït de persones (Juan, Paulina, Toni
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Guash i jo) vam començar a fer aquesta activitat i a mesura que es parlava del tema s'anaven animant més
persones; després s’anven realitzant sortides hivernals a
part dels circuits que realitzàvem i veient que aquest
tipus de sortides tenia bona acceptació per part de moltes persones i, sense adonar-nos ja estava formada
aquesta Sub-secció de Raquetes de Neu, que forma part
de la Secció de SEAM. Vam creure convenient que tingués el seu logotip i el grup de Raquetes al WhatsApp.
-Què es fa a raquetes durant la temporada d’hivern?
El que es ve fent des del seu inici és realitzar els diferents circuits de la FEEC per tota la geografia catalana i
per primera vegada aquest any 2015 comença a la població francesa de Err als Pirineus Orientals, però des del
2012 complementem algunes de les sortides amb cursets d'orientació, de progressió amb raquetes, de perfeccionament en travessies amb raquetes de neu, estudi
del mantell nival, i un llarg etc. Sota la supervisió d'un
professor titulat per l'ECAM.
-Com veus aquesta secció?
Actualment la sub-secció de raquetes de neu està molt
activa, amb idees per aquet any i per al futur malgrat el
curt període del qual disposem per realitzar aquesta activitat i sempre comptant que el temps ens afavoreixi.
Cal dir que no és fàcil tirar endavant totes les idees i
projectes. La ubicació d'on disposem per realitzar les
activitats com la nostra prova a Guils de Cerdanya no
està a prop nostre i transmetre les idees a unes persones que coneixes per primera vegada per email i que a
posterior estableixes alguna reunió per arribar a algun
acord,dificulta la realització dels propòsits i et quedes
amb els que has pogut obtenir.
En nom de l'equip de Raquetes convido a qualsevol soci
que estigui interessat a col·laborar amb nosaltres per a
formar part d'aquest grup.
Mercè Mitjans
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GR-1 L’Espunyola-Pont de Llinars
Hi ha dies en què tot surt rodó i altres en què la vida
pareix una “tómbola, plena de llum i de colors”, o l’
organització de la T.I.A de Mortadelo i Filemón.
Això és el que va ser la sortida del GR 1, un no parar
de divertiment i de l’humor amb què ens prenem les
sortides, gràcies al qual tot ho superem.
Ja al matí, el conductor del bus s’equivoca de lloc i
ens va a buscar a l’estació de tren de l’abaixador de
Castelldefels. Després, de camí a l’Espunyola, algú vol
provar una ruta diferent (he, he), i acabem donant la
volta a Bellatera per agafar l’autopista de Manresa.
Encarreguem des del bus l’esmorzar de forquilla; es
veu que no en teníem prou d’arribar tard al punt de
sortida i tenir pel davant 24 km de pujada. Truquem
al
restaurant
del costat, no el
que volíem i,
uns vinga dir-li
al xofer que
anés a l’un, els
altres que anés
a l’altre. Al final
encertem
el
restaurant que
hem trucat i a
fer un esmorzar tranquil, que el dia és molt llarg, ja
ho veureu si n’és de llarg, el dia i sobretot la nit.
Després d’un bon esmorzar, res millor que caminar
per prats i boscos del Berguedà, tot molt maco; i,
com que estàvem més alts, a les valls cap a Montserrat tot era ple de boira, i ens donava una visió d’un
mar de núvols; per sobre, d’aquests, les puntes de
les muntanyes de Montserrat, espectaculars. Els fotògrafs que portem, vinga fer fotos del moment.
A l’hora del dinar, decidim fer-ho darrera una tanca,
que no sabem per què la posen... I, un cop comencem a menjar, ens ve un ruc català, què dic, dos,
tres... no! sis, i tots amb ganes de conversa, de menjar i de tafanejar el que fèiem. Al principi, tot són rialles, però la gana porta a alguns a decidir menjar
tranquils on havíem de ser, darrere la tanca; els altres, a compartir l’espai amb els rucs, tan macos ells.
Els donem menjar però, si no és a la mà no l’agafen.
Acabem de dinar i ens queden tres hores, com a mínim, de camí i són dos quarts de quatre de la tarda,
ja ens podem afanyar, molt...
Tot va bé, però baixant per una pista hi ha un moment de dubtes; fa estona que no veiem marques, el
GPS ens marca bé, o no; total, parem i anem a mirarho. Un valent marxa pista enrere a buscar l’última
marca, però, quina casualitat, havíem parat a cinc
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Senders

metres de la marca i el desviament a la dreta que
buscàvem era deu metres més avall. Bé, no passa
res, pensem, truquem al valent i ja està, però llàstima! no porta mòbil, es veu que li controla la seva dona! Apa, aquesta i una altra voluntària escollida a dit,
a buscar-lo i nosaltres intentant trucar al xofer per dir
-li que no ens esperi ni per sopar. El punt de trobada
era un encreuament de la carretera que va cap al poble de Llinars, un lloc perdut al mig de la carretera.
Bé, un altre cop, no hi havia cobertura per als mòbils,
i ja no en tindrem durant la resta de camí. Després d’
un ratet, tornen les voluntàries amb el valent.
Jo, en aquell moment, després de donar-los pressa
perquè era dissabte i volia veure el Barça contra el
Corunya vaig fer-me a la idea que no el veuria.
Continuem baixant per una pista enmig del bosc, fins
arribar a l’indret solitari, tranquil i petitó de Valldora,
quatre masies amb una ermita petita, i ens adonem
que segur que hi arribem de nit. El pobre xofer, que
devia ser al mig del no-res amb la calefacció per no
gelar-se de fred, i veient que es feia de nit i que no
arribava ningú, devia pensar que “o fan tard o m’he
equivocat de lloc”, gaire clar no ho tenia, segur.
En aquestes ho teníem clar, tirar els sis quilòmetres
que faltaven per poder arribar abans de dos quarts de
set, ja fosc. Cap problema, estàvem encara sense
cobertura, pobre xofer...
Però com en tota bona organització, sempre hi ha una
carta amagada que ho arregla tot; en aquest cas,
teníem dos nois amb quads avisats perquè passessin
per aquella pista a l’hora adequada, i després de parar-los, se’ls donen les instruccions per solucionar el
problema. “Si us plau, podeu avisar al xofer que deu
estar desesperat al final de la pista i dir-li que no es
preocupi que arribar-hi... hi arribarem, encara que
sigui de nit, de dia ja era impossible, es feia fosc.
Pel camí encara podem gaudir de la posta de sol a les
muntanyes nevades del Cadí, amb els colors rogencs,
que anaven desapareixen al fer-se fosc.
Arribem al bus, donem les gràcies al xofer per la seva
paciència i apa, a posar la radio, que almenys volia
escoltar el Barça, que tant em preocupava; el Carrusel Deportivo ens dona tots els resultats, que si la
Copa d’Africa, que si el Girona, el Sabadell, el resultats de tercera, però res del Barça... fins que la memòria, quin dia porto, em torna i recordo que jugava
el diumenge. Tots em donen telèfons de metges...
Bé com no podia ser d’una altra forma el dia acaba
amb rialles. Ho hem tornat a fer: “el camí no es el
més important, el més important és arribar, encara
que sigui tard!!!!”.
Víctor Espinós
EL GRUP

Curs de perfeccionament raquetes de neu
Introducció
Dirigit a tots el socis i amics de l’entitat.
Objectius

 Practicar i perfeccionar coneixements adquirits en el
curs d'iniciació

 Aprenentatge de tècniques avançades de progressió
amb raquetes

 Desenvolupament d'activitats en entorns nivals.
Campament iglú

 Ascensió a cim, progressió amb grampons i autodetenció
Requisits
Tenir la llicència federativa de la FEEC amb la modalitat C o superior o bé una llicència temporal
Material que ha de dur l'alumne: Arva®, pala, sonda,
raquetes de neu, grampons, piolet, arnes, bastons
amb roseta, motxilla de muntanya, roba d'equipament adient per a la muntanya hivernal, botes de
muntanya impermeables, paraneus, ulleres de sol i de
tempesta, frontal, farmaciola, material i menjar personal per a dos dies de travessaMaterial campament
iglú que ha de portar el participant: sac de dormir
pera com a mínim 0º, estoreta i funda bivacTenir una
condició física suficient per realitzar una activitat continuada. Progressió per mitja-alta muntanya d'uns 15
km i desnivell de 600 m
Edat mínima 16 anys. Menors 18 anys han d'anar
acompanyats per pares amb inscripció prèvia.

DATES

Inscripcions
A Secretaria, dimecres o divendres de 19 a 21 h fins
al 6 de febrer. Màxim de 12 alumnes per curs
Curs subvencionat per als socis (8 €)
Preu no soci: consulteu a Secretaria
Dates dels cicles
Divendres 6 de febrer, de 19 h a 21 h al local d'UME
(teoria, revisió del material, logística i planificació)
Dissabte 14 de febrer, sortida al Pirineu. Vall de Mandriu, Andorra (pràctica, campament iglú)
Diumenge 15 de febrer, ascensió a cim o recorregut
per carena (pràctica, terreny límit, autodetenció)
Més informació: mailto:umegava@gmail.com

SECCIÓ

ACTIVITAT

Divendres 6

Entitat

RAQUETES DE NEU

Diumenge 8

BTT

SORTIDA

Diumenge 8

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

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

BTT

SOPAR A LA PLATJA

Nova pedalada a la platja de Gavà . Ens trobarem a les 20 h davant el local
social d'UME i soparem junts.

Entitat

COMPETICIÓ

Reunió de voluntaris per a l'Organització del III Canicròs i Cursa per
muntanya Eramprunyà. A les 20.45h , al local social.

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Diumenge 14

BTT

SORTIDA

Cap de setmana
14 i 15

SEAM

RAQUETES DE NEU

Curs de neu: Progressió i campament iglú. Més informació al coordinador de l'activitat. Places limitades. Inscripcions a secretaria.

Diumenge 15

Entitat

CALÇOTADA SOCIAL

Calçotada per a socis a Begues. Places limitades. Informació i inscripcions a
secretaria fins dimecres 11 de febrer.

Dijous 12
Divendres 13
Dissabte 14
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DESCRIPCIÓ

FEBRER 2015

Reunió de voluntaris per a l'Organització del circuit de raquetes de
neu "Campionat de Catalunya". A les 20.30h , al local social.
Recorregut Terrassa - Barcelona (poca dificultat). Informació a secretaria o
al coordinador de l'activitat.

Sortida familiar al Castell de Sant Salvador de Vardera o PalauSavardera (Alt Empordà). Informació i inscripcions a secretaria
Collserolada. (nivell difícil). Informació a secretaria o al coordinador.
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dimecres18

Entitat

CLUB DE LECTURA

Dissabte 21

Infantil/Juvenil

SORTIDA

Diumenge 22

Entitat

COMPETICIÓ

Divendres 27

Entitat

ASSEMBLEA

Dissabte 28

Entitat

SOPAR

SECCIÓ

ACTIVITAT

DATES
Diumenge 1

BTT

Cap de setmana
7i8

Entitat

Diumenge 8

Entitat

DESCRIPCIÓ

FEBRER 2015

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca
JSV comentarem "Yeti:leyenda y realidad" de l'autor Reinhold Messner.
Sortida de tot el dia a la neu. Més informació a secretaria o a l'equip de
monitors/es de la secció.
III Canicròs i Cursa per muntanya Eramprunyà.
Assemblea ordinària de socis. A les 20 h, al local social.
Sopar d'aniversari. Inscripcions a secretaria fins divendres 20 de febrer.

DESCRIPCIÓ

MARÇ 2015

Marxa cicloturista per les terres del vi i del cava. Més informació al coordinador de l'activitat.
Organització prova Guils Fontanera - 8a Copa Catalana i 10è Circuit
RAQUETES DE NEU Català i "Non Stop!" xerrada amb Emma Roca. Inscripcions fins el 25
febrer
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.
SORTIDA

BTT

SOPAR A LA PLATJA

Nova pedalada a la platja de Gavà . Ens trobarem a les 20 h davant el local
social d'UME i soparem junts.

Divendres 13

Entitat

CLUB DE LECTURA

Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la BJSV, comentem "El eterno
legado" d'Elisabet Castany. I presentació de la ruta literària de la novel·la.

Dissabte 14

SEAM

SORTIDA

Vies ferrades. Lloc per determinar. Més informació al coordinador .

Cap de setmana
14 i 15

Infantil/Juvenil

SORTIDA

Sortida de cap de setmana. Més informació a secretaria o a l'equip de monitors/es de la secció..

Cap de setmana
13,14 i 15

BTT

SORTIDA

Bárdenas reales en bicicleta. Informació al coordinador de l'activitat.

Dimecres 18

Entitat

CLUB DE LECTURA

Cap de setmana
21 i 22

SEAM

SORTIDA

Diumenge 22

Entitat

BICICLETADA

BTT

SORTIDA

Entitat

CLUB DE LECTURA

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

SEAM

PROJECTE 17 CIMS

Dijous 12

Dissabte 28

Cap de setmana
28 i 29
Diumenge 29

Setmana Santa:
dies 2, 3, 4, 5 i 6

Club de Lectura "Fita i petjada. A les 19 h, a la BJSV, comentem "Non
Stop!" d'Emma Roca.
Ascensió a un 3000. Cim per determinar. Més informació al coordinador de
l'activitat.
Marxa de bicicletes a la platja. Ens trobarem a les 9 del matí davant del
local social. Inscripció prèvia a secretaria fins dimecres 18 de març
Cingles de Bertí . (nivell difícil). Informació a secretaria o al coordinador de
l'activitat.
Ruta Literària "Fita i petjada. L'autor Josep Coll i Martí ens guia pels escenaris de "Dos taüts negres i dos de blancs". Inscripcions a secretaria fins el 25
de març
Sortida familiar al Pla de Pujalts o de la Costa Pubilla a la Serra del
Montgrony (Ripollès). Informació i inscripcions a secretaria
Ascenció al Teide. Informació i inscripcions a secretaria.

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

