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Caminada GavàCastelldefels a
Montserrat per
muntanya

Nova experiència.
Ascensió al Teide:
Primer repte dels
17 cims.

Novament s’ha portat a
terme la
tradicional caminada de GavàCastelldefels fins a Montserrat per
muntanya.
La meteorología va acompanyar i el
resultat va ser molt satisfactori.
L’assistència també espectacular.
Redacció

1963

Un nou repte comença dins l’UME:
assolir els 17 cims més alts de cada
comunitat autònoma.

L’article de l’interior fa viure plenament l’experiència.
Redacció

EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—F

UND ADA
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El primer ha estat el Teide. Els companys de SEAM, van assolir-lo durant
les vacances de setmana santa.

Dues rutes literàries
“Dos taüts negres
i dos de blancs”

“El eterno
legado”

de Pep Coll

d’Elisabet Castany
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-7-

-9-

Ascensió

Caminada

Entrevista a:

al Teide

a Montserrat

Jordi Llorens

Editorial: Passem pàgina i capítol nou!
El llibre d’UME s’escriu dia a dia, i
ara hem arribat al final d’un capítol.
Com ja sabeu, he posat fi a vuit anys
al capdavant de la Unió Muntanyenca Eramprunyà. Uns anys en què la
nostra entitat ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu cap endavant.
Vaig ser president de l’entitat perquè
era en el lloc adient en el moment
oportú, no pas perquè fos el meu
objectiu. Després d’uns quants anys
a la FEEC, en l’àrea de senders, després de ser vocal d’excursionisme a
UME i d’estar implicat en algunes
activitats, la junta anterior, capitanejada per en Josep Maria Comas, em
va convèncer per encapçalar l’
entitat. Eren uns moments personals
de gran vitalitat i energia, de manera que vaig acceptar.
Durant aquests vuit anys, dues legislatures, he tingut dos equips de treball. Agraeixo i dono les gràcies a
totes les persones que n’han format
part, per renovar i posar al dia tota
la gestió i administració de l’entitat
que, en aquest període, ha duplicat
el seu nombre de socis. Vull agrair
profundament a tots els socis que,
sense ser membres de junta, han
proposat i liderat iniciatives i projectes i, a més, ho han compartit amb l’
entitat com a grup, lluny dels personalismes i mèrits particulars.
Per altra banda, demano disculpes
per totes aquelles idees que no han
arribat a bon port, que n’hi ha, i a

totes les persones que durant
aquest temps s’han sentit ferides
per decisions que he pres, directament o indirectament.
Com és lògic, liderar una entitat
com l’UME no és pas senzill. Som
una entitat gran, madura i diversa, i
això té les seves dificultats i, a la
vegada, reptes.
Me’n vaig amb la consciència ben
tranquil·la per la feina ben feta, havent treballat plenament i dedicat
tot el meu esforç i energia a millorar
l’entitat, i a pensar i vetllar sempre
pels seus interessos. Mai n’he tret
res a títol particular, més que
“alguns” maldecaps i “algunes” nits
d’insomni. Tot i així, el balanç ha
estat altament positiu.
Ara, després de tots aquests anys
estic buit d’energia, d’il·lusió i d’
empenta. La renovació és obligada,
amb noves persones al capdavant i
nous projectes que engresquin als
socis. De coses a fer, n’hi ha un
munt.
Tot i dir adéu a la presidència, poso
el meu coneixement i experiència a
disposició de la nova junta que sorgeixi de les properes eleccions. Continuaré sent allà on em necessiteu,
aprofitaré el temps per reactivar la
formació i, a títol familiar, acabarem
el repte dels 100 cims en família.

Fins aviat.

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
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2778 Cristina Llop
2779 Joan Margarit
2780 Nil Vallès
2781 Marc Esteller
2782 Daniel Guasch
2783 Víctor M. Díaz
2784 Ainara Noguera
2785 Jesús García
2786 Ivette Martos

Néstor Gómez

Butlletí

Adherida a:

•Federació de
Càmping i Caravaning

Benvinguts!

Ara sou vosaltres els que heu d’
escriure el següent capítol.

Atenció al soci

•Federació Catalana
d’Espeleologia

Socis nous

Serveis:
•Assegurances
•Biblioteca
•Boulder
•Cartoteca
•Formació
•Lloguer de material
•Rocòdrom
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Junta Gestora

Eleccions

Hi ha una Junta Gestora presidida per VICTOR ESPINOS, com a secretari, GENIS OTÀLORA, juntament
amb Josep Valentí, Miquel Comas, Montserrat Arqué i
Robert Vicencio. Aquesta Comissió està encarregada
de convocar noves eleccions i buscar una candidatura
a presidir la nova Junta Directiva.

Abans del tancament del butlletí sabem que s’ha presentat
ja una candidatura que podria
forma la nova Junta.

Open d’escalada

Víctor Espinós

SEAM
Aquest any com ja és habitual dins de les activitats programades
per a la Festa Major de Sant Pere no podeu faltar a la cita al rocòdrom de la Nova Piscina Municipal, on la nostra entitat, organitza la
jornada de portes obertes d'iniciació a l'escalada durant tot el dissabte dia 27 en horari de 10 a 13 i 16:30-17:30 h. Recordeu que és
per a tots i per a totes les edats.
Així mateix el diumenge 28 i de caracter competitiu tenim el XVI
Open d'Escalada on esperem la participació d'un bon nombre d'escaladors. La jornada la iniciarem a partir de les 9: 30h.

Cloenda Raquetes de neu i xerrada
amb l’autor Jordi Canal

Raquetes

Un any més el grup de raquetes de neu de la secció SEAM
realitzarà el proper dia 3 de juliol la cloenda de la temporada de Raquetes de Neu 2015, que s'ha desenvolupat per
diferents estacions d'esquí del territori català; enguany
també, descobrint nous llocs on poder practicar aquest esport, ens hem desplaçat a territori francès. UME, per la seva banda, va realitzar el Campionat de Catalunya, la 8a
Copa Catalana i el 10è Circuit de Raquetes de Neu.
A la cloenda podrem veure una projecció de la temporada
2015 de les diferents proves realitzades, així com el vídeo
oficial de la FEEC de la nostra prova a Guils Fontanera i
també veurem les classificacions dels participants d’UME.
A més podrem gaudir de la presència de Jordi Canal, escriptor, fotògraf de viatges i autor del llibre Viaje al Blanco,
que ens presentarà amb un documental, els nou dies d'una
expedició en la qual va recórrer els últims 111 km fins al
Pol Nord Geogràfic, el que es coneix com el Darrer Grau ni
més
ni
menys
que
fins
al
Pol
Nord.
I per acabar la vetllada, comentarem les possibles idees per
a la nova temporada 2016, amb l’acompanyament d'un
pica-pica
per
a
tots
els
assistents.
Us informarem del lloc a la pàgina web d’UME.
Us esperem
Antonio Almellones
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Ruta literaria: Dos taüts negres
i dos de blancs

En un poble del Pallars anomenat Aramunt ens esperava el Sr. Manel Gimeno. Havíem quedat amb ell perquè és un dels historiadors que coneixen la història de
Sant Corneli i de tot el que va ocórrer durant la guerra
al front de Pallars. Tota una excursió a un 100 cims
que, a més de cobrir tota la nostra ruta literària, havia
de servir de coneixement viu d'uns fets que no deixen
indiferent quan vas trepitjant i trobant munició, envasos d'aliments, granades de mà, tot un seguit de deixalles que aconsegueixen transportar amb les paraules
d’en Manel a un espai cruel i dolorós. Bàndol nacional,
bàndol republicà, trinxeres, búnquers i per fi, en baixar de la muntanya, una de les localitzacions de la
novel·la, Casa de la Vilanoveta, on els sospitosos dels
crims de Carreu van viure una temporada. La jornada
la completem amb la visita a les ruïnes d'Aramunt
Vell. La segona jornada de la nostra ruta comença a la
població de Pessonada, i allà en Pep Coll ens espera
amb uns amics per entrar al parc natural de la Serra
de Boumort, una zona protegida on es reintrodueix el

Club de lectura

condueix per les localitzacions reals més representatives de la novel·la. Comencem a les ruïnes del poble d’
Herba-savina, on vam visitar l'església i el cementiri
on la família de Casa Hortó va trobar el seu descans.
Des d'aquí, un sender que s'eleva sobre el Riu Carreu
ens condueix fins a la Casa de Pla del Tro. En els prats
d'aquesta casa, on el bestiar de la transhumància
efectuava parada, l'autor Pep Coll, per ambientar, ens
va delectar amb una narració mentre efectuàvem el
menjar campestre. Abandonem el Pla del Tro pel camí
que condueix fins a la Casa Hortó, lloc de la matança
de la família. Pare, mare i dues filles petites que apareixen sobre les escales d'accés a l'habitatge. Una
època on no hi va haver interès per arribar a saber
més del que ja se sabia, i per això els seus assassins
van quedar impunes. Per finalitzar la nostra ruta literària efectuem un recorregut pel Forat de l'Infern, on
encara queden restes de l'antic entramat de vies per
les quals transportaven la fusta a principis del segle
XX.
Juan Pérez

voltor negre. L'itinerari que ens proposa el Pep ens

Marató dels Monegros
Bé, un any més ens disposem a participar en una gran
prova ciclista, la “Maratón de
los
Monegros”.
Enguany
amb dues diferències: estrenàvem la roba del nostre
club i fèiem la ruta llarga.
123
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km ens

esperàven...

BTT
Buffff! És una cursa rodadora molt ben organitzada,
els punts complicats de la qual són les aglomeracions:
més de 6.000 ciclistes, alguns amb més pressa que d’
altres, i d'aquí les múltiples caigudes, algunes de molt
greus, i la quantitat de pols que s'aixeca pel terreny
que hi ha que no et deixa veure què hi ha al davant.
Contents de representar l’UME i d'haver acabat gaudint de la ruta.
Juan, Josep i Carme
EL GRUP

Flama del Canigó 2015
Pel matí, a Sant Joan de les Abadesses donaran la Flama a la secció de BTT que immediatament es posaran
a pedalejar. El camí és molt llarg i no es pot perdre el
temps, perquè pel vespre la Flama ha d'arribar a Gavà.
El següent punt important estarà a Sant Boi de Llobregat on corredors del Club d'Atletisme s'uniran al grup i
entre Viladecans i Gavà s'hi incorporen nens inenes del
Club d'Atletisme, de l’UME i de l'Agrupament Escolta el
Roc del Migdia.

Ja falta poc per l'estiu i per les festes que ens en donen el tret de sortida. Sens dubte Sant Joan i la seva
revetlla és la celebració que ens obre la porta, amb
l'arribada del solstici d'estiu a l'època de vacances i de
descans.
Doncs bé, des de fa ja quatre anys es va al cim del
Canigó a buscar la Flama amb la que encendrem la
foguera de Sant Joan, una de les tradicions més importants als Països Catalans.
Fa molts anys que el Canigó és una de les muntanyes
emblemàtiques del nostre País, amb una gran càrrega
simbòlica d'unió de tots els catalans, de defensa de les
nostres tradicions i de la nostra llengua i cada any el
dia 22 de juny a les 12 de la nit, a dalt de tot d'aquest
cim de 2.786 metres s'hi encén una foguera amb la
flama guardada de l'any anterior i la llenya que la setmana abans s'ha anat duent de tots els punts de Catalunya.
La impressió i emoció que se sent en aquests moments a dalt del cim és gairebé impossible de descriure.
Com en anys anteriors, diversos membres de la nostra
entitat, enguany pujaran al Canigó per rebre la Flama
directament de la foguera al punt de la mitja nit. Després iniciaran el descens.

Tots junts al voltant de quarts de nou del vespre arribaran a la Rambla de Gavà on ja els esperarà força
gent i començarà el recorregut Rambla amunt fins a la
Plaça Josep Tarradellas. Després un parell de parlaments i anirem fins la Plaça Balmes. Els Grallers i els
Sonaquetomba faran que en cap moment pari la música i la xerinola.
Esperarem la
foscor, mentre
actuen
l'Esbart, els
Castellers, ...
i quan per fi
comenci
la
nit més curta
de l'any encendrem
la
foguera que
donarà pas al
sopar i la
Revetlla.
Us hi esperem a tots!.
Miquel
Zurriaga

Per primer any a Gavà s’organitzen unes Festes Majors
Popular i Alternatives. Sorgeixen com una proposta de
festa i oci en contraposició a la programació oficial. La
UME hi participa tant en la preparació com en l’
organització i realització dels diferents actes i activitats.
Es muntaran entre altres una xocolatada popular, gimcana, torneig de Bitlles Catalanes, concert infantil, dinar
popular, correbars i concerts. Ens cal la teva col·laboració
a través de la Campanya de Micromecenatge
Col·labora clicant aquí!!

Marc Zurriaga

Web: http://www.festesalternativesgava.cat/
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Ascensió al Teide (3.718 m.)

Solament a Tenerife i a Hawai es pot fer una ascensió que comença a nivell del mar; en el nostre cas,
des de la platja del Socorro, per acabar a 3.718 m
d'altitud, al cim del Teide a Tenerife, amb un paisatge volcànic espectacular. Ho vam aconseguir els dies
4 i 5 d'abril, dues jornades que es van fer dures i
llargues, però que finalment valdria la pena tornar a
fer sense pensar-s’ho.
El dia abans de l'ascensió vam aprofitar per organitzar la logística; els nervis ja rondaven i es notaven
moltes ganes al grup. Finalment arribà el dia, i ens
vam trobar al menjador de l'hotel per esmorzar. Tothom ja estava ben despert i amb moltes ganes; tocava menjar bé i hidratar-se. Sense adonar-nos ja
ens trobàvem a la platja del Socorro, punt d'inici de
l'ascensió: foto de grup, unes paraules del Juan perquè quedessin gravades, i a començar!
El paisatge és molt dens amb molta humitat. De seguida vam passar per Tigaiga, a 292 m, i en poc
temps ens plantàrem a La Corona, a 757 m; la seva
alçada ens oferia les vistes de Puerto de la Cruz i la
Orotava. Els primers 1.000 m de desnivell es van
deixar fer bé, tot per pista i a moments per corriols;
la temperatura era ideal i es guanyava alçada molt
ràpid; vam arribar al Mirador del Asomadero, 1.096
m. Els ànims eren molt bons, hi havia molt bon ambient i entre riures anàvem pujant a bon ritme.
El següent objectiu era La Fortaleza; en els pròxims
1.000 m, el paisatge canviava i vam notar la pujada
de temperatures. Vam passar per Piedras Pastores, i
el paisatge començava a ser més àrid i la temperatura va començar a pujar. Vam continuar pujant per
pista fins a La Fortaleza, on ens vam trobar amb un
paisatge volcànic, i ja vèiem clarament el nostre objectiu de fons, el cim del Teide.
Ens vam desviar de la ruta per arribar al punt d'avi-
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SEAM

tuallament dels cotxes, a 2.300 m d'alçada; ens quedava pujar a Montaña Blanca i la pujada final de Las
Ramblas fins al refugi d'Altavista. Les forces començaven a disminuir, però els ànims i riures continuaven
sent els mateixos que a l'inici. El paisatge, ja totalment volcànic, ens deixava veure els famosos Huevos
del Teide a 2.732 m, un conjunt de bombes volcàniques. Vam passar per Montaña Blanca, i vam arribar
a l'inici de Las Ramblas, un camí que ens deixà a la
porta del refugi. La pujada es va fer dura i llarga, i
l'esgotament ja es notava, així que tothom va agafar
el seu ritme. Els primers d’arribar eren els que animaven a la resta del grup a mida que tothom anava
arribant, a 3.260 m d'altitud: jornada completa! Vam
fer un bon sopar i vam veure com es ponia el sol des
d’un lloc totalment increïble. Ens en vam anar a dormir amb una imatge espectacular, on l'ombra del Teide sobre Gran Canaria coincideix amb el sol a mida
que la llum es deixa anar.
Comencem a caminar a les 06:00 h; l'objectiu era
arribar d'hora per veure com sortia el sol des del cim.
Vam sortir amb el frontal encès i ben abrigats, ja que
feia bastant d'aire i fred. De seguida vam notar com
el vent ens acompanyava, però ja solament ens quedaven menys de 500 m. La pujada es va fer molt
còmoda pel camí i vam passar per llocs amb força
neu, tot i que el camí era net. Quan ja ens quedaven
menys de 200 m vam començar a tenir llum, però
encara no sortia el sol; anàvem arribant tots al cim a
bon ritme, i ja anàvem una mica cansats, si provaves
a pujar el ritme notaves com si faltés l'aire. Un darrere de l'altre, amb poca distància, fins que tots vam

ser al cim! Primer objectiu dels 17 CIMS aconseguit:
Teide, 3.718 m!
Issam Martos
EL GRUP

Caminada de Gavà-Castelldefels a
Montserrat per muntanya

Senders

educatiu, d’esplai i turístic; espero que els hi vagi
molt bé. M’agrada la gent jove que lluita per fer projectes.
A Gelida, s’hi afegeixen més caminadors i, ara sí, tots
plegats i prenent el sol, un sol de justicia continuem
amb l’horari previst al dossier del Josep cap a St. Esteve, per fer la parada del dinar. La temperatura és
angoixant (més de 35 graus em marca el termòmetre) però amb les begudes fresques d’una nevera que
ha portat el Genís, ens podem recuperar i continuar.

Estàs davant de la tele, és divendres, i l’home del
temps ens diu que demà farà un dia de sol espectacular, les temperatures s’enfilaran molt amunt al
termòmetre, i ni un núvol; és a dir, un bon dia per
anar a la platja, fer cues interminables amb el cotxe
per anar i tornar, gastar totes les cremes protectores
que tenies guardades a casa de l’estiu passat i que,
segur, deuen ser caducades però que en els temps
que corren no es poden desaprofitar. Però de cop et
despertes i dius: “això no és per a mi”. Jo demà he
de matinar molt, caminar 60 quilòmetres, i, també,
pendre el sol i cremar-me i posar-me cremes, però
sense cues, amb alegria, amb rialles, amb amistat,
amb companyerisme pel que queda endarrerit i li
costa una mica més; bons avituallaments, no m’haig
de preocupar per l’aigua, pels dolços, per la xocolata, per la mà estesa si em fa falta. Això és el que
passa amb la Caminada a Montserrat cada any.

A Collbató, ja ens havia visitat el Nèstor per donar
ànims als caminadors en la pujada cap a Montserrat.
Mentre esperem que arribin a Collbató, parlem amb
una regidora d’allà i el seu marit, tots mudats, que
anaven a fer un míting per les municipals.
Un cop recuperem forces i mengem, enfilem l’última
pujada, alguns, fins i tot, corrents, i la majoria agafant el seu pas per poder arribar a l’objectiu que s’
han marcat, Montserrat, i gaudir des d’allà de la posta de sol desitjada. Ha estat un dia dur a nivel climatològic pel calor, però ple d’amistat i companyerisme,
i gent que no es coneix fins aquell dia s’entén molt bé
i alguns queden ja per l’any següent, solament es
veuen d’any en any però és com si es veiessin de la
setmana passada.
Gràcies a tots els que hi participeu i els que hi col·
laboreu, i feu possible aquesta caminada tan especial
cada any.
Victor Espinós

Enguany la sortida es va retrardar perquè una persona no trobava les claus en sortir de casa (quina casualitat, les tenia a la butxaca, hehehe…) i una altra
es va passar la sortida de Castelldefels i el “ton-ton”,
la va enviar a donar la volta a Viladecans; qui no s’
ha equivocat per culpa d’aquest aparell…
Bé, això ens va permetre no haver d’utiltzar els frontals per pujar cap a Begues, on esperava la Maria
que, llesta ella, va dormir una mica més i es va afegir al grup. També el Josep va afegir-s’hi ja que va
fer un canvi de xofer a la Sentiu. Una pujada que es
va fer molt bé perquè no feia fred i era molt agradable per caminar.
Tot rodat i recuperant els temps, els caminadors
vàrem arribar a Vallirana, on parlàrem amb una noia
de l’oficina de turisme, que ha engegat un projecte
I II È P O C A N Ú M E R O 4 0
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Del monestir de Poblet al mirador de la Pena,
endinsant-nos en els seus espectaculars boscos en
un itinerari apte per a tothom

En aquesta excursió seguirem les indicacions de l’
itinerari 1 del PNIN de Poblet (Paratge Natural d’
Interès Nacional de Poblet) representat en color v erd i
ben senyalitzat al llarg de la ruta a través de rètols
informatius.
De l’entrada principal del Monestir agafem la carretera
TV-7007 en direcció a “Les Masies” i voregem a la nostra esquerra la muralla que envolta el monestir. Uns
pocs metres després de passar per la Font de l’Abat
Siscar arribarem a l'indret conegut com a Font de la
Magnesia on s'hi ubica un centre d'informació de la
zona. Just aquí trobarem ja les indicacions de l’itinerari
1 que haurem d’anar seguint. Iniciem una pista que
haurem d’abandonar al cap d’uns quants metres per
seguir a la nostra esquerra en direcció a la pedrera
abandonada de l’Escolta seguint el barranc de Sant
Bernat. Aquesta pedrera encara conserva en runes
restes d'antigues edificacions dels treballadors. Seguint
un sender més pedregós ens endinsarem ja a un
frondós bosc d'alzines i de pins deixant a la nostra esquerra un corriol i seguint a la dreta del barranc de la
Pena que ens portarà a la plaça de la Llibertat (765m),
una tranquil.la plaçeta enmig de la natura on podem
fer un descans en algun dels seus bancs.
A partir d'aquí el camí més arranjat segueix pujant fins
a una carbonera propera on hi ha una reproducció sobre la seva construcció. En aquesta zona el carbó va
tenir molta importancia fins els anys 50. Es cremava la
llenya en combustió lenta per transformar-la en carbó
vegetal. Més amunt trobem altres carboneres i després
de vorejar una tartera el camí no ens dóna treva i puja
decidit per una pista passant pel mirador de la Trona i
per un altre construcció de grans dimensions, el pou
de gel de la Pena, que s'utilitzava per enmagatzemar i
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conservar gel per part dels monjos de la comunitat de
Poblet. Passem per un cingle on normalment hi raja
aigua en forma de cascada per pujar unes escales i
passar per la casa forestal de la Pena avui destinada a
serveis del parc. Continuant per la mateixa pista podem refrescar-nos a la font del Deport i ja des d'aquest
mateix paratge s'enfila el corriol que ens durà al mirador de la Pena (997m), extraordinària balconada sobre
la Conca de Barberà distingint clarament Vimbodí i l'Espluga de Francolí, el Monestir de Poblet i més enllà la
silueta de les muntanyes de Prades i part de la comarca de l'Urgell. Tancant el decorat i si el dia és molt
nítid, els Pirineus. Val la pena estar-hi una bona estona.
Per tornar al nostre punt d'origen desfarem el camí que
hem fet de pujada fins a abans d'arribar al pou de gel
on s'agafa l'anomenada senda de Mata-rucs on es travessen diverses tarteres en un camí més granític i sec.
Passem per la pedrera del Pi i la pedrera dels Aubins en
descens pel sender senyalitzat. Creuarem el barranc de
Sant Bernat i novament anirem a donar al camí que
una estona enrera havíem començat abans d'arribar al
punt d'informació de la Font de la Magnesia on només
ens quedarà tombar a l'esquerra i desfer la carretera
fins l'entrada al Monestir.
FITXA PRÀCTICA:
Punt d'origen/final: Entrada Monestir de Poblet: //
Dificultat: fàcil // Desnivell total: 994m // Distància: 10,5 km // Altitud mín-max: 500m (Monestir de
Poblet)-997m (mirador de La Pena) // Temps aproximats: Poblet-la Pena (1h 30') - la Pena-Poblet (1h
20') // Senyalització: GR (Monestir de Poblet a font de
la Magnesia) - Itinerari 1 PNIN Poblet (verd-rètols) resta circuit.// Dificultats: Cap, el desnivell és molt superable per persones amb un mínim de muntanya. Trams
relliscosos si plou.
Com arribar?: Cotxe: Sortida AP-2 Montblanc des de
BCN o Tarragona, N-240 fins a Espluga de Francolí;
des de Lleida sortida AP-2 Vinaixa, N-240 Espluga de
Francolí. Des de l'Espluga de Francolí ben senyalitzat
fins el monestir. // Tren: Estació de l'Espluga de Francolí (regionals R13-R14), i a peu fins a Poblet (4km) //
Bus: Empresa Plana sortides Tarragona, Lleida.
Jordi Llorens

EL GRUP

Entrevista a …. Jordi Llorens

El soci

El Jordi és el soci que cada dos mesos ens envia
una ressenya d’algun indret de la geografia catalana.
Des que va començar a enviar la primera no ha
cessat i té corda per temps, ja que sempre està
pensant en quina serà la següent.
Són ressenyes, molt ben descrites que ajuden a
planificar qualsevol sortida familiar,amb amics o
simplement per a fer-la sol.
Treballa a l’aeroport en una empresa de logística
i combina el seu temps amb la família, la muntanya, la música, els trens i la meteorologia que
també li agrada molt.

-Com arribes a l’UME?
Vaig conèixer l’entitat gràcies a la Marxa del Garraf.
Va ser una de les primeres marxes de resistència
que vaig poder realitzar l’any 2004 quan jo m’
iniciava en tot aquest món i no era soci de cap entitat, simplement m’apuntava pel meu compte a la
que em feia gràcia.

Com a anècdota en aquesta darrere edició hi va haver
incidències en el cronometratge i ho vaig passar molt
malament. Això va endarrerir l’entrega de premis i ho
vaig patir moltíssim, tant que fins i tot algú del públic
assistent em va haver de calmar i donar ànims reconeixent com la majoria de corredors, públic i la resta de
companys d’organització que la prova havia anat de conya. Sóc patidor de mena; què hi farem.

- Per què et planteges enviar una ressenya cada
dos mesos al butlletí?

-Com compagines l’UME amb la familia?

Se’m va acudir la idea després de fer la Marxa dels
Castells Plus de la Segarra a l’any 2012 després de l’
experiència i el patiment viscut. Van ser 81 quilòmetres i quasi 12 hores caminant i corrent i jo ho havia
d’explicar.

De moment prou bé tot i que m’agradaria fer moltes
coses i sovint el temps no està al teu favor. La família de
moment no ha entrat a l’UME, però temps al temps.

Després de proposar-ho a l’entitat em van donar el
vist-i-plau d’escriure al butlletí i posteriorment ja
vaig decidir col·laborar cada dos mesos en la descripció d’una ressenya personal quer volia compartir
amb tots els socis. Crec que faltava dins del butlletí
un article d’aquestes característiques per la gent que
només vol caminar i descobrir la nostra geografia.

Actualment estic participant a l’activitat dels 100 cims de
la FEEC i la meva parella coneix l’entitat i ha participat
en alguna Marxa del Garraf i en l’acte del 50è aniversari
de l’entitat amb 50 cims ascendint amb mi al Tagamanent. La més petitona camina molt i suposo que ja a
partir d’aquest estiu farem excursions pel Garraf.
-Si algú et demanés informació sobre l’ UME perquè
es vol fer soci. Què li explicaries de la nostra entitat?

-T’encarregues d’organitzar la mitja marató d’
Eramprunyà, juntament amb la canicros. Comporta molta feina? Com ho vius?

El que a mi em ve al cap sempre de l’UME és la Marxa
del Garraf. Va ser de les primeres marxes que em van
fer començar a estimar de debò la muntanya i en concret el Garraf.

Doncs si, comporta molta feina i molt de temps que
sovint no es té. S’han de començar reunions, planificacions i en definitiva l’organització de les proves
mesos abans i en moltes ocasions fins al darrer moment no es van tancant temes. Jo ho visc amb entusiasme, però també i sent com sóc, amb molts nervis perquè tot surti bé.

L’entitat és oberta a moltes disciplines de la muntanya
( senderisme, escalada, espeleologia...). A partir d’aquí
dependria de la inquietud del futur soci. Coses no en
falten i la seva proximitat i implicació fa que any rere
any creixi en nombre d’activitats.
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Mercè Mitjans
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Ruta literària: El eterno legado

Club de lectura

El passat 9 de maig vaig organitzar per primera vegada una marxa en la qual es barrejaven membres bregats de l’UME amb d’altres que no fan quasi mai muntanya i fins i tot nens. El meu gran problema va ser
com harmonitzar a tothom perquè se sentís a gust i
gaudís de la jornada, ja que el ritme de caminar era
massa desequilibrat. L’excel·lència de tots els participants va ser el detonant que tot sortís de meravella,
inclòs el temps, ja que el sol va ser el rei de totes les
nostres cremades a la pell.
El motiu de la marxa va ser la presentació del llibre El
eterno legado, de l’escriptora Elisabet Castany, que a
més ens va servir per conèixer la Cerdanya francesa,
indret on transcorre la major part de la trama del llibre.
En total vam ser 24 participants: 19 adults, 4 nens i
un nadó (encara a la panxa de la mare). El punt de
trobada per l’inici de la marxa va ser el poble de Saillagouse cap a les 9.30 del matí. Uns hi eren puntuals
a l’hora però d’altres que van arribar en cotxes particulars ho van fer cap a les 11 h i això que havien sortit a les 7 del matí, però algú que sabia bé el camí cap
a Puigcerdà els va guiar per la drecera de la collada
de Tosses, i és clar... Tard, marejats i sense menjar
res pel camí. Ja no sé si en Víctor es va tornar a equivocar (he, he) o a en Juan li agrada massa la muntanya. D’altres, vinguts per ells mateixos eren en un
altre punt del poble (t’enrecordes Genís?), i una parella d’amics de l’escriptora es van presentar, per a la

seva grata sorpresa, acompanyats del seus fills: la
Júlia i el Biel, de 4 anys.
Així doncs, passades les onze del matí vam començar
la marxa que, entre parades, menjades i sessions fotogràfiques, va durar més de 5 hores. Amb un ritme
molt tranquil vam recórrer tot el camí fent parades en
els llocs més citats del llibre on l’Elisabet feia petits
comentaris i fins i tot es va atrevir a acompanyar-nos
caminant per les gorges del Segre i a la pujada a l’
ermita de Sant Feliu amb el seu Gerard a la panxa. Un
dinar de carmanyola a Sant Feliu i una visita a les cases dels protagonistes a Llo van marcar l’inici de tornada cap a Saillagouse, on vam fer la cloenda, i com
no podia ser altrament, amb un brindis de cervesa
ben fresca.
Josep Gustà

II Caminada de veguería
Aquest any la inscripció va pujar fins a un número de
214 participnats, aixó vol dir que la Caminada es va
consolidant. Fou molt maco, sobretot, pels que anem
a les reunions trobar-nos a la muntanya ja que sempre parlem d’aquesta però no tenim l’oportunitat de
caminada plegats.
El recorregut comença a Olesa, i per una pista forestal
varem parar, primer, al Plan del Fideua, amb boniques vistes de l’ermita de S.Salvador, lloc on varem
esmorçar i el Montserrat des de la vessant sud;
també teniem el Puig Pedrós a la vista i, alguns, aprofitaren per fer el seu cim. Un cop arribarem a S. Salvador varem baixar dirección a la Puda però abans d’
arribar a la Puda, girarem per un camí que es diu
dels “Voluntaris” cap a Olesa un altre cop, amb les
vistes del riu Llobregat i la seva vall a la nostra dreta .
No cal dir que el nom ve per les persones que han fet
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Senders

possible obrir aquest corriol, antic cami´que estava en
part abandonat; els dos voluntaris son dos germans,
Castellnou de cognom sino m’equivoco, que amb les
seves hores lliures l’han arrenjat. Solament tenen uns
vuitanta anys, amb un d’ells que es un dels “amics de
S.Salvador”, vaig està parlant una estona de com han
anat recuperant l’ermita. L’estimació que te molta
gent a la
seva
terra
es d’admirar
i s’ha de
passar a les
generacions
futures.
Victor
Espinós

EL GRUP

4a Caminada Serra de les Farreres
El passat día 10 de maig va tenir lloc la 4ª Caminada
“Serra de les Farreres” que fa el seu recorregut pels
quatre barris de muntanya de la nostra població de
Gavà, o sigui: la Sentiu, Masia Espinós, can Tries i
Bruguers.
Aquesta activitat està organitzada per les quatre Associacions de Veïns abans esmentades, l’Esplai de la
Masia Espinós, la Unió Muntanyenca Eramprunyà, l’
AMPA del Col·legi Marcel·lí Moragas, l’Ajuntament de
Gavà i la Generalitat de Catalunya.
La finalitat d’aquesta iniciativa és la descoberta dels
propis barris, del nostre entorn natural i potenciar el
coneixement i la relació entre veïns.
La ruta va ser circular, amb un recorregut de 8,700
quilòmetres aproximadament, amb un desnivell assumible per a tothom.

Senders

un parell dels “millors amics de l’home” que també s’
ho van pasar d’allò més bé.
Tot va anar perfecte i sense incidències; l’organització
va preveure un equip d’acompanyament compost per
un guia de capçalera; el tram del mig i el del final del
grup estava a càrrec de col·laboradors de l’UME. També vàrem tenir el suport de la Policia Local i Mossos d’
Esquadra, ja que en dues ocasions vàrem haver de
creuar la carretera BV2041 de Gavà a Begues.
Per finalitzar, volem agrair a totes les entitats públiques i privades i els cossos de seguretat per la seva
feina i dedicació, als participants per la seva participació amb alegria i bon humor i us animen a participar
en l’edició del proper any.
Genís Otàlora

L’organització va preveure tres punts d’avituallament,
bàsicament líquids per apaivagar la set i la calor. A l’
arribada també vam gaudir de fruita, ja que aquesta
activitat ha estat inclosa pel nostre Ajuntament en la
campanya “Menjar bé, viure sa”.
El dia es va presentar espectacular, el cel blau i el sol
potent. Vàrem sortir a les 9 del matí, amb la fresca,
des de la masia de can Llong a la Sentiu i quan vàrem
arribar al migdia la calor era suportable.
Al voltant de 150 persones, de totes les edats, vàrem
gaudir d’una matinal de muntanya molt agradable i d’
ambient molt familiar; també ens varen acompanyar

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dijous 4

BTT

SOPAR A LA PLATJA

Excursionisme

SENDERISME

GR-I, 15a etapa: Oliana - Pallerols (difiultat baixa). Inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.

SEAM

PROJECTE 17 CIMS

Ascenció a l'Aneto per la via clàssica des de la Renclusa. Informació al
rocòdrom el dimecres 3 de juny i a secretaria.

BTT

SORTIDA

Camí de Sant Jaume - etapa Manresa-Montserrat. Informació i inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Infantil/Juvenil

SORTIDA

Cap de setmana d'acampada a Begues i diumenge dinar amb les
famílies. Més informació i inscripcions a secretaria o al coordinador .

Diumenge 14

Entitat

VISITA AL CASTELL
D'ERAMPRUNYÀ

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

Dimecres 17

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca
Josep Soler Vidal comentem "Annapurna: primer 8000" de Maurice Herzog.

Dimarts 23

Entitat

Dissabte 6
Cap de setmana
6i7
Diumenge 7
Cap de setmana
13 i 14

DESCRIPCIÓ

JUNY 2015

DATES

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

Arribada de la Flama del Canigó a Gavà i celebració de la revetlla
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FLAMA DEL CANIGÓ de Sant Joan. La Flama encendrà la foguera de Sant Joan a la pl. Batista i

Roca.
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

JUNY 2015

Divendres 26

BTT

SORTIDA

Sopar a la llum de la lluna a la platja de Port Ginesta. Informació a secretaria o al vocal de la secció.

Dissabte 27

Entitat

FESTA MAJOR

Jornada de Portes Obertes al Rocòdrom de la Nova Piscina. Tant si ets
gran com petit, i prova l'escalada. Hi serem de 10 a 13 h i de 15,30 a 17,30.

Diumenge 28

Entitat

FESTA MAJOR

Open d'escalada al Rocòdrom de la Nova Piscina. Competició oberta a
tots els federats amb llicència FEEC modalitat C, D o E. Comencem a les 9,30 h.

Diumenge 28

Entitat

FESTA MAJOR

Cercavila Xerinolis. A la tarda passejarem la Cuca Mallola pels carrers de
Gavà, amb la resta de bestiari i altres entitats.

Diumenge 28

BTT

SORTIDA

SECCIÓ

ACTIVITAT

Infantil/Juvenil

CASAL D'ESTIU

Casal de Muntanya infantil i juvenil. Per infants de 6 a 14 anys i per a joves
de 15 a 18 anys. Inscripcions obertes a secretaria.

SEAM

RAQUETES DE NEU

Tancament de temporada de raquetes. Presentació de "Viaje al blanco" de
Jordi Canal-Soler. Una experiència al pol Nord. A les 19 h, lloc per confirmar.

Cap de setmana 4 i 5

BTT

SORTIDA

Sortida de cap de setmana per celebrar el III aniversari de la secció de
BTT. Anirem al Montsec i farem diverses activitats.

Cap de setmana 4 i 5

Entitat

CAP DE SETMANA
FAMILIAR

Dimecres 8

SEAM

VIES FERRADES

Dissabte 11

Entitat

Dimarts 14

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

Reunió informativa dels Campaments d'Estiu al Terreny de La Farga
(Queralbs). Adreçada a pares i mares, a les 20,30 h a la seu social d'UME.

Dimecres 15

SEAM

VIES FERRADES

Jornades d'iniciació a les vies ferrades. Al rocòdrom de 20 a 21,30 h. Més
informació al coordinador de l'activitat. Inscripcions a secretaria o al coordinador.

Dissabte 18

SEAM

VIES FERRADES

Sortida pràctica de les jornades d'iniciació a les vies ferrades. Més informació al coordinador de l'activitat. Inscripcions a secretaria o al coordinador.

Dissabte 18

BTT

SORTIDA

Dissabte 25

Excursionisme

SENDERISME

GR-I, 16a etapa: Pallerols - Benavent. Inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Dimecres 29

Entitat

SECRETARIA

Darrer dia de secretaria abans de vacances. Tornarem a obrir el dimecres
2 de setembre, en horari habitual, de 19 a 21 h, tots els dimecres i divendres.

Del 31 de juliol
al 9 d'agost

Entitat

CAMPAMENTS

DATES
Del 22 de juny
al 24 de Juliol
Divendres 3

Sortida d'equip Gavà-Sitges (per muntanya). Informació a secretaria i al
coordinador de l'activitat.

DESCRIPCIÓ

JULIOL 2015

Sortida de cap de setmana familiar. Passarem un cap de setmana en un
càmping de Bagà i farem excursions familiars. Inscripcions fins el 26 de juny.
Jornades d'iniciació a les vies ferrades. Al rocòdrom de 20 a 21,30 h. Més
informació al coordinador de l'activitat. Inscripcions a secretaria o coordinador.

XII CAMINADA NOC- Caminada Nocturna al Castell d'Eramprunyà. Places limitades. InscripTURNA
cions a secretaria fins dimecres 8 de juliol.

Pujada al Canigó en BTT. Informació al coordinador de l'activitat.

Marxem de campaments! A les 8h sortirem, amb autocar, cap a Bagà.

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

