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Bardenas Reales en
bicicleta

Dormint amb
la neu

Un recorregut amb bicicleta organitzat des de la secció de BTT.

Cap de semana formatiu a la Vall de
Madriu, organitzat pel grup de raquetes.
( més informació pàg. 6)

1963

(més informació pàg. 5)

Curs de tècniques
àrtiques

EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—F

UND ADA

EL

Senderisme:
Tavertet

Des de la secció de senders, una sortida espectacular pels cingles de Tavertet
(més informació pàg. 11)

-6III Canicros i cursa d’Eramprunyà

Experiència d’una formació específica per a fer expedicions polars.
( més informació pàg. 7)

-8 i 9Temporada de
raquetes

-13Entrevista a:
Jordi Alejandro

Renovació de Junta
Les eleccions, convocades per al
proper dia 17 d’abril, són molt importants per a la Unió Muntanyenca Eramprunyà.
L’actual Junta ha dut a terme una
tasca important per a l’entitat. A
detacar la implicació del Josep Valenti com a tresorer, de la Montse
Campmany com a secretària, del
Miquel Comas com a vicepresident
i del Néstor Gómez com a president. També cal fer menció dels
vocals de les seccions que han
estat en tot moment treballant,
cada un des del seu àmbit.
Es tanca un període on s’ha celebrat el 50è aniversari de l’UME i s’

han iniciat nous projectes com la
Canicros i cursa d’Eramprunyà o el
circuit i campionat de Catalunya
de raquetes de neu o la secció de
BTT, el club de lectura o la participació en les curses verticals i
marxes de regularitat...
El fet és que hi ha molta activitat a
l’UME, per part de la majoria de
seccions i dels socis que participen
també competint o simplement
gaudint de la muntanya.
Per tant, s’encoratja a que surti
una nova Junta Directiva per continuar treballant per la UME amb la
mateixa il.lusió i dedicació que els
qui acaben.
Mercè Mitjans

Socis nous
2752 Carmen Almendros
2753 Carolina Peña
2754 Daniel López-Jurado
2755 Ares Bautista
2756 Miguel Siesto
2757 José R. Fernández
2758 Claudio A. Cortinas
2759 Eva M. Caro
2760 Albert Arnau
2761 Miquel Arnau
2762 Martina Arnau
2763 F. Javier Castillo

Notícia FEEC: Descomptes per a federats
El Càmping Resort Serra de Prades, de primera categoria, està
obert tot l’any. Situat a Vilanova
de Prades, a només 35 minuts de
les Platges de la Costa Daurada i
Port Aventura. A més, el camping
Serra de Prades, presenta una
oferta en bungalows.
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i el Càmping
Resort Serra de Prades han arribat
a un acord per oferir els millors
descomptes i preus especials per
als federats:

Càmping:

10% de descompte en
temporada mitja i baixa, 5% de
descompte en temporada alta i
20% de descompte en estades de
més de 10 nits.

Alberg:

15 euros per als federats
amb la targeta vigent.

Boulder

Indoor sense allotjament: 5 euros per persona, mig
dia.
(Informació extreta de la web de la
FEEC)

2764 Adeza López
2765 Francesc X. Castillo
2766 Gerard Castillo
2767 Xènia Canal
2768 Juan A. Arnaldos
2769 Sergi Alcalà
2770 Gerard Ugalde
2771 Naila Ugalde
2772 Rubén Catalan
2773 Javier Campos
2774 Francesc Bonilla
2775 Miriam Tomàs
2776 Zoe Carranco
2777 Ariadna Garrido

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
Página 2

Serveis:
•Assegurances
•Biblioteca
•Boulder
•Cartoteca
•Formació
•Lloguer de material
•Rocòdrom
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EL GRUP

Himne del CER

El soci

Ens ha arribat aquest fragment de poema a la redacció, per part d’un soci. El CER era el Centre Excursio-

Nostre grup s’anomena el CER

nista Roca, format per uns quants joves, que durant
els anys 60 va dedicar-se a programar sortides per la
muntanya. En certa manera va ser el predecessor del
que seria posteriorment la Unió Muntanyenca Eramprunyà. I es veu clarament quines eren les disciplines
que més els hi agradaven.

Ens agrada fer molt escalada

Hem volgut donar-lo a conèixer perquè pensem que ja
aleshores expressava el sentiment que des de sempre
els socis d’UME tenim per la muntanya.
Esperem, doncs, que gaudiu d’aquest fragment poètic!
Matinant ‘nem fent cap a muntanya
Una colla de jovent gavanenc
A muntanya a espargir l’alegria
Que portem constantment dins del coe

Som excursionistes de debò
Com també baixar avencs ben profunds
L’aire lliure és salut i alegria
I per això estem sempre contents
Aprenen a admirar la bellesa
Que DÉU posa al nostre voltant
Aprenem a admirar la bellesa
I ens apreciem com a bons companys
Nostre patró és Sant Jordi gloriós
Al qual li demanem constantment
Que ens mantingui com ara per sempre
Tan units, tan cantats i eixerits.

Eleccions a Junta Directiva
El proper divendres 17 d’abril, es faran eleccions per
canviar els membres de la Junta Directiva.

Fins el 9 d’abril, es poden presentar candidatures. I el
dia 10 la Junta electoral, proclamarà les que hi hagi.

Actualment a la web d’UME hi ha penjada tota la informació sobre el procés, però us avancem algunes informacions.

De l’11 al 15 d’abril, es podrá fer campanya electoral i
les eleccions seran el 17, tal i com es diu al principi, al
local social de l’Entitat, de 19:00 a 21:00 hores.

Els requisits per votar són: tenir 18 anys complerts,
tenir una antiguitat com a soci d’un any o més i no
tenir suspesa l acondició de soci durant la convocatoria.

Les candidatures han d’estar formades per un mínim
de cinc socis i hi ha d’haver com a mínim els càrrecs
de preseident, vicepresident, secretari i tresorer.

El cens, amb data d’avui ja està exposat a l’UME.

Redacció

Campaments 2015
Vols venir de Campaments?
Aquest any anem a Bagà!
Del 31 de juliol al 9 d'agost viurem 10 dies plens d'aventures! Les inscripcions pels socis començaran el 6
de maig i les dels no socis el 20 de maig, acabant les
dues el 5 de juny.
L’equip de monitors ja estem treballant amb moltes
ganes.
No t'ho pots perdre si tens entre 7 i 17 anys!
Laura Zurriaga
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Un estiu a muntanya!
El passat hivern un amic austríac ens va proposar
acompanyar-lo els quatre mesos d’estiu a pasturar
cabres i fer formatge als Alps. No vam trigar gaire a
contestar i a principis de juny ja posàvem els peus a
Alp Sout, un petit refugi/corral situat a 2.018 m a la
vall d’Engadina, al canton de Graubünden, Suïssa.

Tant a Suïssa com a Àustria, hi ha arrelada una forta
cultura de dur els animals a pasturar a les muntanyes
més altes a l’estiu, aprofitar la verdor dels camps i si
escau fer formatges (de vaca o de cabra). Antigament
aquesta feina normalment la feien els més joves de la
família, que juntament amb els animals passaven tot l’
estiu a dalt de les muntanyes mentre la resta de la
família treballava a les valls. Avui en dia joves, famílies
completes o els mateixos pagesos són els que segueixen la tradició i es cuiden dels animals durant els mesos d’estiu, i fan el que s’anomena “fer un Alp”.
A Alp Sout teníem un centenar de cabres vingudes
dels pobles del voltant, però a la petita vall Tuoi on
estàvem també convivíem amb 600 ovelles i 250 vaques. Quina animalada! Però la veritat és que teníem
menjar per tots, un riu amb molta força i muntanyes

de gairebé 3.500m. També, al final de la vall hi havia
un refugi de muntanya, la Chamonna Tuoi, des d’on
podies arribar al glaciar Silvretta en 2 h o pujar al Piz
Buin (3.312 m) en unes 6 h, així que també per la vall
hi havia bastants muntanyencs o simplement turistes
que volien gaudir dels increïbles paisatges.
Un dia qualsevol d’estiu, ens llevàvem a les 5 h del
matí per fer foc i munyir les cabres, que a les 8:30 h
marxaven a pasturar amb l’Agustín, mentre el formatger i jo començàvem a bullir la llet, que és el primer
pas per fer formatge. Després cal posar-hi el quall,
tallar-lo i posar-lo en motlles, cosa que ens portava
com 2 hores i tot just havíem enllestit part de la feina;
encara quedava el tractament diari amb sal que es fa
a cada formatge i la neteja de tota la formatgeria, que
gairebé era com un laboratori impol·lut. A fora, tallar
llenya, treballar l’hort, cuidar els porcs i atendre turistes amb gana. A les 4 h de la tarda començaves a
sentir les campanetes de les cabres que baixaven corrents de la muntanya al corral, on era molt divertit
passar una estona amb elles tot just abans de munyirles una segona vegada. A les 6 h de la tarda, ja sense
sol a la vall, havíem acabat la feina i posàvem el sopar
al foc per entaular-nos a les 7 h,
fer petar una mica la xerrada,
una partideta a
cartes i anar a
dormir.
Encara que molta
gent diria que és
un feina molt dura, per part nostra ho hem vist més
com un aprenentatge continu i una oportunitat única
de viure en un lloc idíl·lic, però sobretot hem gaudit
compartint-ho amb els amics i la família que han pogut visitar-nos i conèixer tota aquesta vall.
Parlant amb experiència a tots ens ve al cap aquella
frase que diu “estàs boig com una cabra...”. Doncs sí,
les cabres són boges! En un tres i no res es posen a
saltar, a fer tombarelles, a picar-se amb el cap i córrer
amunt i avall, però a la vegada quan s’acosten són
amigables, carinyoses i amb les banyes els encanta
gratar-se a les teves cames. I no és un mite, el pastor
pot diferenciar les cabres per nom: la Jana, la Pierina,
La Jhrania, Rambo, la Violeta, Minigeitzi... més de
100.
Es pot dir que hem passat “un estiu de muntanya”,
ara a esperar el proper estiu que desitgem que també
tingui muntanyes.
Agustín i Gisela

Página 4

EL GRUP

Bàrdenas Reales en BTT
Des del primer moment en que vam programar
aquesta sortida, va despertar molt d’interès entre els
nostres socis i amics que normalment ens acompanyen en les nostres sortides en bicicleta.
La nostra idea principal era marxar la tarda-nit de divendres, passar la nit a l’alberg que hi ha al poble d’
Arguedas, i fer la ruta dissabte, per tornar immediatament a Gavà i tenir tot diumenge per descansar. Però
clar, la temptació de rodar per aquell espai tant especial era tant gran, que vam decidir fer dues nits i dues
rutes diferents.
Pels desplaçaments vam llogar una furgoneta on cabien 14 bicicletes i la resta ho vam fer en cotxes particulars.
Per fer nit, ens vam decidir per l’alberg “Nuestra Señora del Yugo”, al costat de l’ermita del mateix nom,
situada dalt d’un turó, a 6 km d’Arguedas i a les portes mateix del Parc.
Tot i que el preu inclou la mitja pensió, no ens vam
poder estar de provar alguns dels plats típics de la
zona, com la “minestra” de verdures i els “cogollos” de
Tudela, així que la nit de divendres vam anar a un
restaurant del poble i l’alberg ens va substituir el sopar per un pic-nic per dissabte, ja que durant la ruta
per les Bardenas Reales no trobaríem cap lloc on dinar.
Dissabte, vam començar la pedalejar a les 09:00 del
matí en punt. 27 persones (dues van venir el mateix
dia) disposades a gaudir d’un entorn espectacular. El
temps va fer un canvi sobtat en qüestió de minuts.
Quan ens vam aixecar, a les 07:00 del matí, el cel
estava totalment net de núvols, i en canvi, a l’hora de
posar-nos en marxa, cobert del tot, que fins i tot ens
feia témer pluja de bon matí.

gran zona de pins quan la ruta entra en territori aragonès.
De tornada a la zona navarresa del parc, vam patir
molt amb el vent de cara, un vent que bufava a 35 km
hora i que el vam tenir els següents 30 km.
Aquest parc està molt cuidat i vigilat, ja que en els
seus punts mítics, coneguts com la “RALLA o el RALLON”, uns dels “cabeçons” més famosos del parc, i
també els més alts, hi nidifiquen moltes famílies de
voltors, els quals veus volant majestuosament allà
dalt, mentre circules amb la bici. Lògicament, aquests
llocs resten prohibits al seu pas, i ens hem de conformar en veure’ls de lluny, així com un lloc molt conegut
pels ciclistes que es diu “EL PASO DE LOS CIERVOS”,
un espai fantàstic, de gran tobogan de pujades i baixades que fa les delícies de tothom, però val, entenem
que aquests espais s’han de cuidar, així que no protestem i circulem només per allà on ens deixen.
L’última
gran
atracció
del
parc
és
el
“CASTILDETIERRA”, un famós “cabeçó” i símbol del
parc. Es com un con invertit, que segons ens explica
un cartell anunciador, fa milers d’anys era molt més
ample del seu cim, però que la climatologia i el tipus
de sól, que és argila, l’ha anat desmuntant, fins a situar-lo en la forma actual, i que dins d’uns milers d’anys
més, serà només un petit turonet que passarà desapercebut.
Sobre les 18:00 vam arribar a l’alberg, després de fer

El principi de la ruta ja és força exigent, ja que pedalem en un espai del tipus tobogan, amb fortes rampes
de pujades i baixades que ens van treure el fred de
cop.
Després de passar el quarter militar, ja estem pedalejant dins el circuït que dóna la volta a la zona militar,
on per cert, quan vaig anar-hi feia tres setmanes a fer
una prèvia, avions de guerra feien proves de tir i llançament de bombes, amb foc real.
Més endavant, vam sortir de les BARDENAS BLANQUES i vam ficar-nos a les BARDENAS NEGRES, on
com el seu nom indica, el paisatge canvia ostensiblement. Passem del color blanc del desert, a ambient
amb més vegetació, amb força arbustos baixos i una
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83 km amb força dolor a les cames, però molt contents per la volta feta.
Jordi Vilajoan
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Dormint amb la neu
Motxilla gran, fogonet, botes, sac, abric,
menjar, raquetes, grampons... No m’hi cap tot
això!! Bé, a dormir que demà matinem. Dissabte
14 de febrer de 2015, són les 5:00 h i ja dempeus amb destí a la vall de Madriu ( Andorra).
Ens reunim tota la colla disposada a fer l’activitat
formativa en neu, en la qual ens guiarà i formarà l’
Adrià Colom, guia de muntanya, molt professional,
empàtic amb el grup. Som 10 participants, alguns ja
ens coneixem i altres ens acabem de conèixer.
Arribem a Andorra. Comencem a caminar i als pocs
metres ja necessitem les raquetes que no ens treurem en tot el recorregut; la cosa pinta bé! Tindrem
neu i bon temps! Les ganes i l’equipació ja les portàvem, per tant tot a favor!
Haurem
de passar
per
dos
refugis
abans d’
arribar al
de l’Illa.
El paisatge i el
camí obliguen a fer
fotos
i
gaudirne. Mentre caminem, l’Adrià, aprofita per introduir
conceptes i recursos que ens podem trobar a la
muntanya en situacions de neu com per exemple
com creuar una pala amb possible risc d’allau, com
observar l’entorn per evitar situacions de perill... Tot
això fa que es faci més amena l’aproximació que ja
comença a tenir un bon desnivell.
Arribats al primer refugi de Font Verd, mengem alguna cosa i descansem un mica per recuperar forces
i continuar cap al segon refugi. Aquest tram es fa
més llarg i algun company es comença a trobar realment malament; decidim fer el camp base al costat
del segon refugi, el de Riu dels Orris, un lloc molt
maco al costat d’un riu que ens proporcionarà aigua.
Descarreguem trastos a Riu dels Orris i ens posem
mans a la feina per fer els iglús.
Pala cap aquí! Traguem més neu! Porta una altra
pala! Uauuuu està quedant súper bé, jo vull dormir
a dins! Jo també! I joooo! Doncs n’hem de fer un
altre! Vinga tots cap allà! Plàstic, motxilles, pales...
Ràpid que se’ns farà de nit! Porteu els frontals... Finalment se’ns fa de nit. Ho hem aconseguit! Hem fet
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dos iglús, ja podem dormir-hi tots els que volíem!
Fem un foc al refugi per estar calents i assecar la roba i comencem a fer el sopar una mica emboirats del
fum de la llar.
Arriba el moment d’anar a dormir... Jo marxo ja! Jo
també! On és el Juan? Ja és a l’iglú! Doncs anem a l’
altre! No fa gens de fred aquí dins! Tira cap allà! No
puc! Posa bé l’esterilla! Això rellisca!... Entre rialles i
cops ens adormim i els iglús aguanten tota la nit.
Diumenge 15 de febrer, comencem un nou dia; cel
clar i pocs núvols. El primer de tot és desfer els iglús
per tal d’evitar accidents a esquiadors o altres; aprofitem per provar el pes que poden resistir i ens posem tots al damunt, saltant fins que es trenquen.
L’Adrià, aprofitant que l’iglú està mig trencat, ens diu
de fer una pràctica amb la sonda perquè provem la
diferència que es nota en tocar el cos d’una persona
soterrada en cas d’allau i el d’una planta o roca.
Ja de tornada parem en una esplanada de neu per fer
pràctiques amb l’arva, pala i sonda, estris imprescindibles quan se surt a la neu. Fem dos grups i provant
diferents tipus d’arva i aplicant el PAS (protegir-avisar
-socórrer) comencem a buscar el suposat accidentat;
som un equip i cadascun ha d’assumir el seu rol perquè tot sigui el més eficient possible i ràpid. En el
grup avançat, ens disposem a trobar-lo el més ràpid
possible però no hi ha manera... Cap amunt, cap
avall, no hi ha senyal! Què passa? Fàcil! El ferit no ha
connectat l’arva! Primera bona lliçó apresa!
Arribem a un tram de bosc on tornem a parar per fer
la última pràctica del dia. Aprenem a fer un ràpel demergència en neu sense portar arnès i baixant amb
raquete s.
Ara
ja
anem directes als
cotxes; hi
arribem
cansats
però amb
la sensació
d’haver
après moltes tècniques, nocions
i
recursos nous que podrem aplicar tant en neu com
en alguna altra situació a la muntanya.
Gràcies a l’Adrià i al Juan per l’organització i muntatge i a tot el grup per haver estat tan implicat i motivat durant tota l’activitat.
Jessica Bautista
EL GRUP

Curs de tècniques àrtiques
Illa de Mageroia, per sobre del paral·lel 71, oficialment àrtic 100% i 6 hores des de l’alba fins a la posta de sol, 70% d’humitat de mitjana, vent de 50km/
h i per sort “només” -10ºC gràcies a les corrents
dels golf de Mèxic. El lloc ideal per a fer un curs de
Tècniques de progressió Àrtica i Expedició Polar.

El Jose Mijares porta fent expedicions i viatges (com
ell li diu a les seves aventures) des de fa prop de vint
anys i ha fet des de simples viatges pels Monegros a
expedicions d’envergadura com la que va fer per
atravessar el Campo de Hielo Norte (Xile), on va ser
la 6a expedició a travessar-lo i la primera espanyola
a fer-ho.
L’any passat va decidir oferir un curs per ensenyar
les tècniques que ha après a qui vulgui introduir-se
en aquest món de manera una mica més segura i
evitant alguns problemes de principiant. Un curs més
com els que pot fer l’ECAM però al Cap Nord i en
condicions una miqueta extremes, en definitiva un
curs que crida l’atenció i que calia fer si es donava l’
oportunitat. I es va donar.
No us explicaré una historia d’una expedició o una
gran aventura perquè ho estaria adornant més del
compte com si ho hagués fet tot jo, però realment
per a mi va ser una gran aventura i els quatre dies
de travessa àrtica van ser un primer contacte ben
real amb el món de les expedicions.
El curs tenia una part teòrica i una part pràctica; la
teòrica havia de servir per a veure tot allò que és
realment important per a travesses àrtiques tant a
nivell de material, com de menjar, mapes, planificació, esquís…. I un cop fet això havíem de posar-ho
en pràctica fent una travessa de 3 dies (si ara dic
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tres i abans he dit quatre) fins al Cap Nord. Però a
aquelles latituds i fins hi tot en un país hiper preparat
per la neu i el mal temps com Noruega, no sempre es
pot fer tot com estava planificat.
L’aventura de veritat va ser arribar al poble d’ Honnigsvag, on el Jose té la casa i havíem de fer el curs i
ser la base de les nostres sortides. Arribar tant al
nord, tot i ser Europa i un país avançat, no és fàcil ja
que necessitàvem dos dies d’avions i un bus que fa
200 km per carreteres de gel. Però el bus només va
fer 80 km i no va seguir més; les barreres estaven
tancades (allà hi ha barreres a la carretera i si fa
massa mal temps es tanquen). L’endemà el Jose ens
va venir a buscar en cotxe (als 5 que féiem el curs i
que ja estàvem junts) i vam trigar 8h a fer els 120km
que faltaven, desplaçant-nos només quan obrien les
barreres amb un llevaneus davant i un darrere del
comboi.
Evidentment el curs va començar a dins del cotxe,
però de totes maneres ja anàvem tard i això sumat al
condicionant de la meteorologia va fer que al final
comencéssim la nostra expedició sense tota la teoria
feta i pendent d’acabar-la durant l’expedició i a la
tornada.
La travessa van ser 35 km des del poble d’ Honningsvag al sud de l’illa fins al complex turístic del Cap
Nord. Havien de ser 3 dies i dues nits acampant en
llacs glaçats i tornant en bus, però al final vam allargar una nit i un dia més, imagineu com estàvem de
còmodes i tranquils per aquella tundra àrtica!!
La travessa va ser espectacular, tant per l’entorn increïble que suposa una illa àrtica i 100% nevada, com
per l’experiència de fer ruta amb el “pulkas” (el trineu
que arrossegàvem amb el material) i dormir en una
tenda sobre llacs glaçats, com pel grup genial de gent
que érem i evidentment per les meravelloses i impossible de descriure Aurores Boreals!
Tema a part és tot el que vaig aprendre, sobretot de
material i tècniques de travessa. El nostre fred del
Pirineu no té res a veure amb el fred hiper humit d’
allà dalt i el poc sol que hi ha que no escalfa res!! Una
recomanació: els nostres genials sacs de plomes no
serveixen per a res, la humitat els fa inútils al cap de
poques nits; jo amb tres nits ja ho vaig notar ja que
amb dues nits més ho hauríem passat malament,
encara que les aurores i el paisatge ho haguessin
compensat!
Marc Zurriaga
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III Cursa i Canicros d’Eramprunyà
El passat 22 de febrer es van disputar a la ciutat de
Gavà la III Cursa i Canicròs d’Eramprunyà, proves
organitzades íntegrament per socis de la nostra entitat.
Aquest any la cursa era la primera prova dins el 13è
Circuit Català de Curses de Muntanya de la FEEC. La
sortida es va donar a les 09:30 h a la plaça de Jaume
Balmes. El recorregut, de 23 km, amb un desnivell
positiu de gairebé 1.200 m, no va decebre els participants, i és que el circuit de la prova travessa el parc
del Garraf als termes de Gavà i de Begues amb espectaculars vistes sobre el delta del Llobregat i bona part
del mateix Parc. A l’edició d’enguany es van inscriure
182 participants, menys que en les edicions passades
pel fet de coincidir el mateix dia amb altres proves
esportives del calendari.

Mitja hora més tard es donava la primera sortida, de
les tres previstes, al primer grup de participants del
III Canicròs d’Eramprunyà, que també en l’edició d’
enguany entrava dins el 5è premi FEEC i dins l’AEM
Canicross Challenge. Posteriorment, amb dues sortides més amb un lapse d’un minut entre cadascuna d’
elles, sortien la resta de dorsals. El motiu d’aquesta
divisió de grups, va ser evitar la massificació de la
sortida, que aquest any van prendre 82 canicrossers, i
responent també a una queixa que es va fer palesa l’
any passat. L’altra novetat va ser, fer la sortida des
del bell mig del carrer de Sant Pere, evitant les columnes de la sortida de l’Ajuntament, que dificultaven el
pas dels corredors a la sortida. Aquesta prova, que
cada any guanya més adeptes, es va consolidant amb
molta força. El recorregut, de poc més de 7 quilòmetres i un desnivell lleugerament superior als 200 m
mostrava bells racons dels afores de Gavà que no deixaven indiferents als ràpids participants.
El temps va acompanyar, assolellat tot i el fred i el
vent que es van deixar sentir durant bona part del
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dia. Les proves van transcórrer amb normalitat tant a
nivell organitzatiu com a nivell dels participants durant el recorregut i només es va haver de lamentar
una petita incidència en la lectura d’uns xips del sistema de cronometratge que es va poder solucionar en
el mateix moment. Aquest fet va retardar l’entrega
de premis dels primers classificats que finalment es
va celebrar també amb normalitat.
El guanyador absolut de la cursa en categoria masculina va ser Oscar Luque Villarraso (1h 59’ 13’’) i en
categoria femenina va ser Raquel Velasco Peidró (2h
39’ 18’’). Pel que fa al Canicròs, el vencedor masculí
absolut va ser Javier Torres Carrasco amb un temps
de 25’ 44’’ i en categoria femenina, Nausica Comadó
Pascual, amb 33’ 25’’. Totes les classificacions per
categories les podeu consultar al blog de les curses:
http://canicrosseramprunya.blogspot.com.es/ . Durant l’esdeveniment també es van sortejar premis
entre els col·laboradors presents a l’esdeveniment.
No puc acabar aquest article sense donar les gràcies i
l’enhorabona a l’organització i sobretot a tot l’esforç
dels voluntaris presents el dia de les proves en cruïlles, controls i a la mateixa línia de sortida i arribada.
Mil gràcies per ser-hi i voler formar part d’aquest
equip entusiasmat perquè tot sortís bé.
Persones organitzadores, voluntaris i col·laboradors,
sou
vosaltres l’esperit
d’UME que
ha de seguir
present perquè l’entitat
funcioni.
Fins
l’any
vinent!
Jordi Llorens

T ÍT UL O D E L B O L E TÍ N

Temporada Raquetes de neu 2015
Aquest any 2015 la temporada de raquetes de neu
ha estat formada per sis proves, cinc de les quals,
proves de Copa Catalana; d'aquestes una és de Copa
d’Europa i una altra de Campionat de Catalunya, i sis
de Circuit Català. I, és clar, l'equip de raquetistes d’
UME ha assistit a totes i cadascuna d'elles, tant en
les modalitats de Circuit com de Copa.
La primera prova que es va realitzar va ser la d’ErrPuigmal, organitzada pel Centre Muntanyenc Sant
Llorenç de Terrassa, que, seguint el seu costum de
no repetir ubicació, es van traslladar a la població
d'Err, a França. Aquesta estació d'esquí en desús va
ser l'escenari de la Copa Catalana i del Circuit. El dia
no acompanyava, feia hores que estava nevant i això, als corredors que sabien que havien d'obrir traça
no els feia gaire gràcia, però sempre hi ha aquells a
qui no atura res i tiren endavant obrint camí. També
el vent va fer que l'organització hagués de canviar el

traçat de la cursa baixant la cota màxima de pujada
fins als 2.500 metres aproximadament per evitar les
fortes ràfegues de vent que s'originaven. La pujada
era llarga però progressiva, després de recórrer un
bon tram pel bosc, ja s’observava la baixada que ens
portava de tornada a la part més baixa de l'estació i
des d'on es va iniciar el circuit.

vent i neu obligà a l'organització a suspendre tota la
prova; ens traslladàrem a la població de Vilaller per
fer un petit passeig amb raquetes per obrir gana, i en
acabat reunir-nos al local social per degustar una
gran fideuà. Però se'ns va quedar un gust agredolç
per no poder fer la prova amb el traçat esperat.
La quarta prova hauria d'haver-se realitzat al refugi
del Fornet però les grans nevades i la pluja intensa
dos dies abans de la mateixa, deixà la neu molt pastosa i algunes allaus a la carretera del refugi van fer
que l'organització hagués de canviar el traçat, que es
va establir entre la població d'Alós d'Isil i Isil, circuit
en línia i amb una forta pujada cap a la vall d’
Estanyardo que va posar a prova molts dels participants: en 2 km es van ascendir gairebé 750 m, després, sense perdre alçada (1.850 m) es dirigia cap al
Plans de Sumis per arribar a les Bordes de Rise i posteriorment baixant cap al poble d'Isil; una mica dur,
segons va reconèixer l'organització després d'algunes
crítiques per part d’alguns participants que s'iniciaven
en aquesta prova o participants que estan acostumats a altres desnivells.
No podia faltar en aquesta prova el menjar pallarès,

La segona prova estava organitzada per la Unió Excursionista Urgellenca, amb sortida i arribada a l'estació d'esquí nòrdic d'Aranser, i a més de raquetes hi
havia participació de cursa d'esquí-alpinisme i aquest
any també amb la modalitat Snow-Running. Segons
participants d’UME, l'excursió amb raquetes es va
poder realitzar i malgrat el fort vent es va poder fer
el recorregut traçat, podent gaudir d'un bon dia de
raquetes amb vistes a la vall del Segre
La tercera prova s'hauria d'haver realitzat pels voltants del Refugi de Conangles; en aquesta es disputava la copa d'Europa, però una forta tempesta de
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Temporada Raquetes de neu 2015 (continuació)
que va fer recuperar les forces a més d'un. Hi va
haver el tradicional sorteig de material i lliurament
de premis per als participants de la Copa.
La cinquena prova va tenir lloc a l'estació d'esquí
nòrdic de Guils Fontanera, organitzada per la nostra
entitat, Unió Muntanyenca Eramprunyà. En aquesta
ocasió es va celebrar el Campionat de Catalunya de
la 8ª Copa Catalana; hi va haver molts esforços posats perquè la prova sortís tal com ens proposàvem.
Diversos circuits per a diferents modalitats: alevins,
infantils per copa i circuit, van fer del traçat un itinerari tècnic i molt ràpid on els corredors van haver de
posar a prova tot el seu esforç i tècnica. I tot això
sota un esplèndid dia de sol i un ambient molt espor-

tiu, que va reunir 161 participants entre totes les
modalitats. En finalitzar la prova, comentaris molt
positius per part dels participants sobre l'organització
de la prova i el propi traçat, que va agradar molt als
assistents de la Copa i Circuit. Els premis de la Copa
Catalana van ser atorgats per diferents personalitats
com Jordi Merino (president de la FEEC), Josep Mª
Peixó (vicepresident de la FEEC), Josep Martínez
(director de l'estació d'esquí) i Nèstor Gómez
(president de l’UME)
Els campions de Catalunya en categoria masculina i
femenina respectivament són en Just Sociats i la
Laia Andreu, actuals subcampions del món . En una
de les categories inferiors, a la sub-23, la guanyadora va ser la Bàrbara Pérez, de la Unió Muntanyenca Eramprunyà a qui li encanta córrer últimament .
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Per si això semblava poc, la jornada de dissabte no va
ser menys tranquil·la, mentre un grup marcava el
traçat del circuit per al diumenge, un altre grup s’
estava al local social condicionant la sala per a la recepció dels participants que van anar a buscar els pitrals i també per a la conferència del llibre "Nom
Stop" d'Emma Roca, amb qui es va poder gaudir de
les seves gestes passades i dels seus projectes més
actuals. Tota una gran experiència per als esportistes
que van omplir el local social de Guils de Cerdanya
per escoltar una de les millors esportistes del país.
La sisena i última prova de la temporada va tenir lloc
a la Vall de Núria a càrrec del Club Excursionista de
Ripoll. Durant la jornada, el dia estigué gris, un mica
tapat però amb visibilitat i amb una mica de vent a
les zones altes; el dia anterior van caure uns 10 cm
de neu nova i la temperatura no fou gaire baixa, per
la qual cosa l’organització va decidir fer el traçat inicial
sense variacions, cosa que va fer gaudir del paisatge .
Es dóna la sortida de la Copa amb una participació de
20 corredors, que van fer un recorregut de 8 km amb
neu fonda i un desnivell d'uns 625 m. Tot seguit van
sortir els raquetistes del Circuit, que podien escollir
entre fer el circuit llarg de la cursa o un més curt
d'uns 5 km i 450 m de desnivell.
A la una del migdia es va fer el lliurament de premis
juntament amb l'habitual sorteig de material.
I aquí s'acaba la temporada 2015 de raquetes de neu,
ja amb idees per a la pròxima temporada.
US HI ESPEREM!
Antonio Almellones

T ÍT UL O D E L B O L E TÍ N

Ruta per Tavertet
El passat 28 de febrer, el Santi ens portà a Tavertet
per fer una caminada pels cingles.
El programa deia que eren dotze quilòmetres i veient
el dia espectacular quasi pensàvem que seria una
matinal, encara que la informació del vocal era de
portar el dinar “per si de cas”, més que res per si
venia la gana aviat.
Sortim del poble amb direcció cap als cingles del Pla
de Dalt, pel Pla de Dalt del Castell. Al cap de poc,
deixem la pista planera i a la nostra esquerra veiem
un corriol que baixa (i com baixa!) cap al puig de la
Força i el turó del Castell, on esmorzarem i gaudirem
del paisatge que envolta l’embassament de Sau i la
cua del de Susqueda. La vista és espectacular. Des
d’allà, el Santi ens explica els punts que ens envolten
i ens quedem bocabadats amb una punta espectacular al nostre davant, lluny.
Un cop ens posem de nou en marxa busquem un
corriol que continua baixant i anem en direcció cap
aquella punta que veiem des de dalt. Creuem la riera
de Balà i enfilem fins arribar als peus d’aquella punta
llunyana que veiem, el Morro de l’Abella, una formació rocosa que sembla que voli o, si més no, que faci
equilibris a dalt de tot. Des de la punta, a 600 m d’
alçada, veiem el puig de la Força per on hem passat,
l’embassament de Sau i l’extraordinari salt de Tirabous, d’uns cent metres, que aboca les aigües de la
plana cap al Ter, baixant per la riera de Balà, per on
hem pujat abans. Ens fem unes fotos, sempre amb
compte, ja que el lloc és petit i la sensació de vertigen, gran; per això, si en teniu, quedeu-vos a l’
entrada arrecerats, i també gaudireu del paisatge.
Baixem
del Morro
i anem en
direcció a
la cinglera
que teníem
davant quan
hem començat a
caminar.
Farem el
camí dels
Cingles,
marcat
amb pintura gr
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ga, un seguit de balmes fan que la caminada sigui
molt tècnica, però de gran bellesa, i hem d’anar molt
amb compte ja que el camí és molt estret i a la nostra
dreta, com us podeu imaginar, el desnivell és molt
gran; entremig ens trobarem un pas amb dues escales que ens permet baixar d’una lleixa a una altra, uns
deu metres de desnivell.
Cada balma és diferent pels colors de la terra i la forma d’erosió que ha tingut. Quan acaben les balmes,
trobem el Molí d’en Bernat i aviat arribem al pla que
ens porta de retorn a Tavertet. Són les quatre de la
tarda, i algú té tanta gana que fa unes seques amb
botifarra.
Com sempre, hi ha anècdotes que fan les caminades
més divertides. Aquest cop va ser que portava unes
garrafes al cotxe i vaig pensar d’omplir-les d’aigua de
Tavertet. Mentre ho feia, la Teresa va anar a fer reciclatge i jo, despistat, arrenco el cotxe i cap a casa,
escoltant el Barça per la ràdio; el bo del José Víctor, al
meu costat dient-me “la Teresa”, ”la Teresa”... I jo:
“un moment, que vull saber com va el resultat”, fins
que ja quasi a la barrera que hi ha a l’entrada de Tavertet em diu “et deixes la Teresa!”; “ostres, ostres...”, i faig la volta corrent entre les rialles de la
gent del poble que hi havia a la vora de la carretera
en veure que recollia la Teresa… que no s’havia adonat del que passava.
Víctor Espinós
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Travessa circular d’alta muntanya
a la Cerdanya
Partirem des del conegut refugi de Cap de Rec a
1.980m d’altitud on tot just de davant surt un sender
local numerat com a 18 que uneix el refugi amb el Pradell. Aquests senders estan indicats amb senyals grocs
i rètols verticals i pertanyen a la xarxa de senders de
Lles i Aransa de la Cerdanya. En un principi anem per
una pista i entrem dins un bosc de pi negre que anirem travessant. Creuem el GR 11-10 i sense deixar l’
itinerari 18 per un encantador corriol en uns 40 minuts
des de la sortida ens plantem a un extens prat de
muntanya amb un refugi no guardat. Hem arribat al
Pradell a 2.100m i si mirem enrera ja podem divisar
bona part de la Serra del Cadí. Continuem l’excursió
ara seguint l’itinerari 19 que ens durà directament fins
al primer cim de la jornada, la Tossa Plana de Lles, tot
i no estar tan clarament senyalitzat com l’anterior.
Des de la
pista
que
puja des de
Cap de Rec
prenem a la
nostra dreta, seguint
un
rètol
vertical, una
pista
pedregosa que
puja decidida enmig d’una pineda fins a un extens pla. A partir d’
aquí la vegetació no és tan abundant i hem superat els
2.300m d’altitud arribant a una bona zona de pastures, el pla de les Someres. Ara l’ascensió es fa una mica més dura i puja directament pel vessant N-NE sempre seguint l’itinerari 19 i amb l’ajuda de fites de pedres apilades. En aquesta pujada herbada s’intercal.len
pedres de grans dimensions i fins i tot trobem una font
d’on raja aigua. No deixem d’ascendir en cap moment
de forma decidida i superada el que algun dia va ser
una cabana de pastors amb bones vistes i un altiplà
superior ja divisem la Tossa Plana de Lles i es fa més
evident el camí a seguir orientat cap el nord ja fins el
cim (2.916m)
La sorpresa a l’arribar al cim són les vistes panoràmiques sobretot mirant cap al N amb el contrast salvatge
del paisatge andorrà amb la vall i els estanys de Madriu ; cap a l’oest s’arriba a albirar la Maladeta i la Pica
d’Estats, cap a l’est el Puigpedrós i La Muga i darrera
nostre tota la Serra del Cadí. Fita de pedres, estelada i
pedró, i tot just al costat i si fa vent un espai amb una
base de pedres per aixoplugar-se en cas de vent i fer
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el merescut descans. Tot un luxe d’indret tot i la llargada i extensió del cim.
Continuarem la ruta per una part no senyalitzada però
que no té pèrdua cap al nostre proper cim: La Muga
(2.859m). Es tracta d’anar caminant per la carena en
sentit E sense perdre de vista el nostre objectiu i això
sí, amb molta cura perquè el terreny és pedregós i en
algun punt exposat s’ha de grimpar/desgrimpar de forma fàcil. Durant aquest recorregut i per ordre s’
assoleixen tres cims importants abans d’arribar a La
Muga: la Portelleta (2.762m), La Tosseta de Vallcivera
(2.847m) i La Mugueta (2.772m) mentre gaudim de l’
espectacle de l’entorn i l’estany de La Muga si mirem a
la nostra dreta amb vistes de vertigen. Seguint pel Coll
de la Muga veiem la dura pujada que ens espera davant per assolir el pedregós i més estret cim final
també amb un ampli panorama cap al NE amb la figura
del Carlit i de molts cims de la zona. Com a novetat
cap al S s’albira bona part de la Cerdanya i com a teló
de fons, el Cadí. Val la pena estar-hi una bona estona
si el temps ho permet.
El descens de nou cap al refugi no està gaire senyalitzat i hem de fer servir molt l’orientació, tot i existir l’
itinerari 26 que uneix la Muga amb Cap de Rec. Des del
cim haurem de baixar de forma molt decidida fins la
llera de l’estany del mateix nom que hem vist abans i
que ara ens queda als peus mirant cap a sud. Seguirem en direcció SE per la vall i seguint un torrent d’
aigua del riu Muga on a poc a poc anem trobant els
típics arbres alpins i roques de grans dimensions superant de baixada un grau i diversos esglaons de roca
travessant, un torrent de la Muga que ens quedarà a l’
esquerra i entrant a bosc. Els senyals de pintura escassegen bastant i caminant en direcció SE el bosc es va
tancant fins a arribar a trobar gran quantitat d’arbres
caiguts que esquivarem per tal de buscar el corriol.
Aquí el camí es fa perdedor sense senyals. No deixarem de seguir caminant en direcció sud fins a trobar
alguna marca de pintura de l’itinerari. El corriol amb
algun arbre centenari de conte de fades gira cap a S i
del bosc es passa a un prat extens amb grans vistes de
l’entorn poc abans de descendir de nou enmig del bosc
i baixar decidits fins a l’antiga cabana del Clot de Sassà
que ens quedarà a la nostra esquerra i on només es
conserven les pilones de pedra de la base. Seguirem
ara ja per pista en un curt ascens per després tombar
lleugerament a l’esquerra per un altre pista i no deixar
de baixar ja fins el refugi de Cap de Rec per on entrarem per un ample camí al darrera.
Jordi Llorens

EL GRUP

Entrevista a …. Jordi Alejandro

El soci

El Jordi Alejandro és un soci que forma part del
grup dels nous, ja que porta poc temps a l’UME,
però que ha entrat amb molta empenta i ja ha
pujat l’Aconcagua.
Tal i com vam anunciar en el butlletí anterior, ja
ha assolit aquest emblemàtic cim. Per aquest
motiu hem vist la necessitat de fer-li l’entrevista.
El Jordi treballa com autònom i es dedica a treballs verticals i construcció. La seva gran afició
és la muntanya. Practica l’alpinisme, l’esquí de
muntanya i el barranquisme. En aquesta última
modalitat ha participat en competicions, quedant en 2a posició, a nivell de Catalunya, l’any
2013
És el soci núm. 1330
Com i quan arribes a l’UME?
Doncs vaig arribar-hi fa un any i mig aproximadament i vaig arribar perquè no em trobava a gust en
el club al qual pertanyia, encara que vaig muntar-hi
la secció de barranquisme.
Per què has volgut fer l’Aconcagua?
Sincerament, perquè és la que em van proposar i la
vaig trobar molt interessant; com més s’apropava la
data més interessant la trobava, a causa de la informació que adquiria d’aquesta muntanya; com a alpinista, m'encanten els reptes.
Quant de temps has dedicat per a preparar l’
ascensió? Quant vas trigar a pujar fins al cim?
Els billets d’avió els vam treure al juliol i a partir d’
aquest moment ja comencem a preparar el material
necessari, l’alimentació i a continuar entrenant i fent
cims com sempre, com a preparació.
A la muntanya vaig estar-hi 16 dies fent l’
aproximació i aclimatació, ja que es comença a caminar a 2.950 m sobre el nivell del mar. En diverses
jornades d’aproximació em vaig plantar sol al campament d’alçada Colera, a 5.970 m, on vaig fer nit i
d’allà al cim vaig trigar unes 9 hores.
Quines dificultats hi has trobat?

ques, van ser per l’alçada, la poca humitat que hi
havia (un 4/7 % quan aquí estem al 80/90%), la
manca d’oxigen, els forts vents, distàncies, desnivells
i el pes a portar a sobre.
Què t’ha aportat més satisfacció?
Tot plegat ha estat una experiència inoblidable, però
haver aconseguit fer el cim d’aquesta manera, al segon intent, m’ha donat gran satisfacció, he après moltes coses, i moltes sobre mi mateix.
Tens previsió de fer més cims? Quins?
Sí, molts; a part dels que ja faig habitualment, tinc
previst anar aquesta Setmana Santa a fer el Mulhacen
3.479 m a Sierra Nevada (el més alt de la Península ),
el Veleta (3.396 m) i Alcazaba (3.364 m), a més dels
que pugui fer que queden entre aquests, dormint en
refugis lliures a més de 3.000 m d’alçada. Com a entrenament, al juny tinc previst tornar a fer per segon
cop el cim del Montblanc, de 4.810 m (el més alt dels
Alps) per entrenar-me per al gran repte de l’any, que
serà des de mitjan juliol fins a mitjan agost: intentaré
assolir el Pic Lenin, de 7.134 m a la cordillera del Pamir, a Kirguistan (Àsia).
Mercè Mitjans

Las dificutats a l’Aconcagua no van ser pas tècniI II È P O C A N Ú M E R O 3 9
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Vies ferrades i Curses Verticals
Després de l’èxit de l’ UME a l’última edició de la Copa
Catalana de Curses Verticals que organitza la FEEC,
amb la Isabel Vigil com a 2ona classificada i el Manel
Ortí 1er a les respectives categories, tornarem a tenir
representació de l’entitat a l’edició d’enguany.
Amb l’avinentesa que hi ha vies ferrades a prop dels
llocs on es realitzen algunes proves d’aquesta competició i que aquestes proves només ocupen el matí de
diumenge, aprofitarem el dissabte per fer les vies ferrades. Així, en aquest butlletí us proposem activitats
combinades de vies ferrades i curses verticals.
Aquest any la copa consta de quatre proves, dues de
les quals tenen (relativament) a prop vies ferrades i a
tres (a falta d’informació d’una d’elles) també hi ha
una cursa o caminada popular alternativa que es pot
fer caminant tranquilament.
Tothom que faci una mica d’activitat pot fer les curses
o caminades populars. Acostumen a fer-se en un parell d’hores.
Si es vol fer “corrent” s’ha d’estar en bona forma física. “Corrent” és un dir perque només es pot còrrer els
primers metres i en algun petit tram més, degut al
fort pendent (jo diria que només uns quants la fan
tota corrent). La forma d’afrontar la cursa és de cabdal importància si es vol “fer temps”. Des del meu
punt de vista, si bé al començament es pot còrrer,
quan la pendent comença a augmentar s’ha de passar
a caminar a un ritme on es treballi al llindar entre
l’exercici aeròbic i anaeròbic, i no canviar-ho si no varia la pendent. Però si la pendent disminueix es pot
passar a còrrer si ens mantenim en exercici aeròbic. A
la primera vertical que vaig fer, quan la pendent minvava provava de còrrer però ràpidament em pujaven
les pulsacions i havia de tornar a caminar; ara només
corro als trams gaire bé plans i en baixades.
Per fer les ferrades és condició indispensable ser autònom en aquest tipus d’activitat, a més de tenir la
llicència l’assegurança de la qual tingui cobertura de
ferrades.
Tothom que vulgui participar ha d’adreçar-se a secretaria o passar qualsevol dimecres pel rocòdrom de
20h a 21h i preguntar per l’Enrique o el Manel.
A continuacio faig una relació de curses i ferrades.
Trobareu les dates a l’agenda d’activitats al final del
butlletí. Podeu ampliar la informació de les curses a la
web de la FEEC (apartat competicions->curses de
muntanya)
i
de
les
ferrades
a
la
web
www.deandar.com.
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SEAM

Vertical de l'Empordà. Us puja al Moixer (1437m)
desde Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà). La cursa
te una distància de 5.5km de recorregut i 1080m de
desnivell (pendent mitja del 20%). El mateix dia es fa
una passejada popular d’uns 11km i desnivell de 500
m que transcórre per llocs no gaire coneguts.
Vertical Quiri + ferrades Andorra. Es puja al Sant
Quiri (1485m) desde Noves de Segre (Alt Urgell). Recorregut de 4,75km i un desnivell positiu de 870m
(pendent mitja del 56%). També es pot fer la cursa
popular que fa el mateix recorregut el mateix dia;
caminant tranquilament podem trigar 1h 30 minuts. A
Andorra hi ha un munt de ferrades; farem unes o altres en funció del nivell del assitents.
Cara Amon + croqueta d’Obarra. El recorregut de
la cara Amon ha canviat al llarg de les diferents edicions. No tinc encara informació de la d’aquest any.
Perquè us pogueu fer una idea, a l’última edició va
pujar al Tossal de les Roies de Cardet (2445m) des de
Barruera. És un recorregut de 4,8km i 1350m de des-

nivell (pendent mitja de 36%, amb trams on arriba al
50%). La ferrada croqueta d’Obarra està a Beranuy
(Aragó, a la vall d’Isábena) ressenyada amb un grau
de dificultat K4; la major part de la ferrada només
està equipada amb cable de vida, i és fent servir les
preses naturals de la roca la forma més còmoda de
progressar.
Vertical cabanera. Aquesta prova es fa l’11 de juliol,
per la qual cosa no apareix a l’agenda d’activitats. La
cursa surt de Cabdella i puja al Montsent de Pallars
(2883m). És un recorregut de 5km i 1463m de desnivell (pendent mitja 29%). També es pot fer la caminada popular que es fa el mateix dia i el recorregut
són els 2km inicials de la cursa, amb un desnivell de
750m.
Enrique Galán

EL GRUP

Caminada de Gavà/ Castelldefels a Montserrat
El proper 9 de maig farem la CAMINADA DE GAVÀ/CASTELLDEFELS A MONTSERRAT.La sortida serà, com sempre, a les 5 h del matí, i tots dos grups ens
trobarem a la Sentiu per anar fins a Montserrat tot plegats, en grup.
L’arribada està programada entre les vuit i les nou del vespre. També us recordem que us podeu afegir al grup des de Begues o Gelida, que no és una
competició i que del que es tracta és d’arribar a Montserrat. Pel camí hi haurà
els avituallaments habituals, amb cotxes, per ajudar i animar els caminants.
Qui vulgui pot passar per Secretaria per demanar-ne informació i apuntars’hi, abans del 6 de maig. Recordeu que per fer-la s’ha d’està acostumat a
caminar i tenir ganes de passar-s’ho bé!
Víctor Espinós

DATES
Setmana Santa: dies 2, 3, 4,
5i6
Dijous 9

SECCIÓ

ACTIVITAT

SEAM

PROJECTE 17 CIMS

BTT

SOPAR A LA PLATJA

DESCRIPCIÓ

ABRIL 2015

Ascenció al Teide. Informació i inscripcions a secretaria.
Nova pedalada a la platja de Gavà . Ens trobarem a les 20 h davant el local
social d'UME i soparem junts.

ESCALADA ESPORTI- Sortida d'escalada esportiva a Collbató. Més informació al coordinador de
VA
l'activitat.

Dissabte 11

SEAM

Dissabte 11

BTT

SORTIDA

Nova Collserolada per descobrir més racons d'aquest parc. Informació
a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Diumenge 12

Entitat

FORMACIÓ

Iniciació a l'ús dels bastons per caminar en tot tipus de terreny. Activitat matinal a Gavà. Informació i inscripcions a secretaria.

Diumenge 12

Entitat

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.

Divendres 17

Entitat

ELECCIONS JUNTA

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 18

Eleccions de junta directiva, de 19 a 21 h, a la seu social. Per votar s'ha
de tenir més de 18 anys i una antiguitat mínima d'un any.
GR-I, 13a etapa: Sant Llorenç de Morunys - Odèn (difiultat mitjana).
Inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.
Els d'Infantil farem activitat de Sant Jordi i els Juvenils anirem en

Dissabte 18

Infantil/Juvenil

ACTIVITAT DE TARBTT. Després hi haurà reunió de pares. Informació a secretaria o a la
DA

Diumenge 19

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Pujarem al cim de Lo Tormo (La Ribera d'Ebre). Més informació a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Dimecres 22

Entitat

CLUB DE LECTURA

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca
Josep Soler Vidal. Comentarem "Salvatge" de Cheryl Strayed.

Diumenge 26

SEAM

Dissabte 26

BTT

I II È P O C A N Ú M E R O 3 9

secció.

ESCALADA ESPORTI- Sortida d'escalada esportiva per cordades a la Vinya Nova
VA
(Montserrat). Més informació al coordinador de l'activitat

SORTIDA

Travessa Horta de Sant Joan - Tortosa. Informació a secretaria o al coordinador de l'activitat.
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DATES

ACTIVITAT

BTT

SORTIDA

Volta per muntanyes properes a Gavà: les quatre ermites i un monestir. Més informació a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Dissabte 9

Entitat

CLUB DE LECTURA

Ruta Literària Saillagouse - Llo - Sallaigouse. Informació i inscripcions a
secretaria o al coordinador de l'activitat .

Dissabte 9

BTT

SORTIDA

Gavà a Montserrat en BTT. Més informació al coordinador de l'activitat.

Cap de setmana 9 i 10

Infantil/Juvenil

AZIMUT

Sortida de cap de setmana d'Azimut. Ens retrobarem amb amics i amigues
d'altres entitats. Informació i inscripcions a secretaria o al vocal de la secció.

Cap de setmana 9 i 10

SEAM

VIES FERRADES

Vies ferrades a Andorra. Informació i inscripcions a secretaria o al vocal de
la secció.

Diumenge 10

Excursionisme

REPTE 100 CIMS

Sortida d'un dia per fer un cim amb altres socis i companys del repte
del 100 cims. Informació i inscripcions a secretaria o al coordinador activitat.

Diumenge 10

Entitat

Diumenge 1

DESCRIPCIÓ

MAIG 2015

SECCIÓ

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.

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 15

Entitat

RAQUETES DE NEU

Tancament de temporada de raquetes. Presentació de "Viaje al Blanco"
de Jordi Canal-Soler. Una experiència al Pol Nord. A les 20 h, lloc a determinar.

Dissabte 16

Entitat

MARXA A MONTSE- Caminada a Montserrat per camins de muntanya. Places limitades. InsRRAT
cripcions secretaria fins dimecres 6 de maig o esgotar places.

Diumenge 17

Entitat

CAMINADA SERRA DE IV Caminada de les Ferreres. Excursió circular, obertta a tothom i organitLES FERRERES
zada juntament amb altres entitats i associacions de veïns.

Dimecres 20

Entitat

CLUB DE LECTURA

Dissabte 23

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 23

BTT

SORTIDA

Diumenge 24

Entitat

Diumenge 24

Juvenil

SORTIDA

La secció juvenil farem una activitat d'iniciació a l'escalada en roca.
Informació i inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Excursionisme

SORTIDA

Pujada a la Tossa d'Alp des de Gréixer (La Cerdanya). (difiultat mitjana/alta). Inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Cap de setmana 30 i 31

SEAM

VIES FERRADES

Vies ferrades a Osca. Informació i inscripcions a secretaria o al vocal de la
secció.

Cap de setmana 30 i 31

Entitat

SORTIDA SOCIAL

Sortida social de cap de setmana. Informació i inscripcions a secretaria o
al coordinador de l'activitat.

Dijous 14

Dissabte 30

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca
JSV. Comentarem "L'aubergue: un hostal en los Pirineos" de Julia Stagg.
GR-1, 14a etapa: Odèn-Oliana. (dificultat mitjna) Inscripcions a secretaria o
al coordinador de l'activitat.
Travessa Montblanc - Vilanova i la Geltrú. Informació a secretaria o al
coordinador de l'activitat.

SORTIDA DE VEGUE- Caminada amb altres entitats de la Vegueria del Baix Llobregat de la
RIA
FEEC. Informació i inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.

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

