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Magnífica
ascensió a l’Aneto:
segon repte dels
17 cims

Open d’escalada i
portes obertes
Festa Major de
Sant Pere
Els passats 27 i 28 de juny, amb
motiu de la Festa Major de Sant Pere
a Gavà, l’UME va organitzar la Jornada de Portes Obertes i l'Open d'Escalada. Totes dues activitats es van
incloure al programa de festes de l’
Ajuntament.
(Continua pàg. 7)

Enrique Galán

UND ADA

I ja estan preparant les properes
sortides.

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—F

EL

1963

Seguim amb la conquesta dels 17
cims més alts. Aquest cop els nostres expedicionaris s’han traslladat a
terres aragoneses per a fer el cim
més alt d’aquesta comunitat: l’
Aneto.

3r. Aniversari BTT

EL GRUP

Redacció

La secció de BTT d’UME, continua
assolint reptes. Ja porten tres anys
seguits realitzant sortides, rutes i
passant-s’ho bé.
Per a celebrar el seu tercer aniversari
s’han desplaçat fins a Àger per a fer
diverses activitats a més a més de la
bicicleta de muntanya.
Redacció
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Diada 2015

Un any més des d’UME s’organitza
la col·locació de la senyera al Calamot.
El dia 11 de setembre ens trobarem
a les 9:00 del matí davant la Piscina
nova i des d’allà pujarem fins al
Calamot per a col·locar la senyera.
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3r. Aniversari

Ascensió

Open d’escalada

BTT UME

A l’Aneto

i portes obertes

Editorial: L’UME ja té nova Junta Directiva
Per mitjà d’aquest escrit volem comunicar a tots els socis i sòcies de la
nostra entitat, que des del passat dia
26 de Juny, l’ UME ja té nova Junta
Directiva.

sabem que sense vosaltres, els vocals de secció, els responsables de
les moltes activitats que fem durant
l’any, no podríem avançar com ho
hem fet en els darrers anys.

En primer lloc volem agrair profundament el treball fet per l’ anterior
Junta, que amb el seu esforç i dedicació a l’ entitat, va aconseguir fer-la
créixer en tots els àmbits socials.
Ara som més socis, fem més activitats i tenim més seccions que fa
quatre anys, i això no és producte de
la casualitat, sinó de l’esforç col·
lectiu de tota la junta cessant.

La nova junta que tinc l’honor de
presidir som només els vostres representants, som els que vetllem,
en nom de totes les sòcies i socis,
per al millor funcionament de l’
UME, i restem a la vostra disposició
pel que creieu més oportú.

En segon lloc ens posem a disposició
de tots els nostres socis i sòcies,
volem seguir treballant, amb renovada il·lusió, per la nostra entitat.
Ens agradarà tenir a totes les seccions al nostre costat en les futures
reunions de Junta, esforç que valorem com a imprescindible. Ens cal el
vostre ajut i el vostre suport, perquè

Tenim molt poca experiència, però
moltes ganes, així que estem segurs
que sabrem estar a l’alçada de les
vostres expectatives.
Us acompanyo el meu número de
telèfon perquè l’incorporeu a la vostra agenda, i el feu servir tantes
vegades com us calgui.
Moltes gràcies,

Socis nous

Benvinguts!
2787 Anna O. Moncús
2788 Eve E. Cloe
2789 Lucia E. Franchi
2790 Sara Calero
2791 Montserrat Viñas

Jordi Vilajoan
President de l’ UME
Telf 650145731

Presentació SALNITRE d’Antoni Real
Pròxima presentació a Gavà durant
el mes d'octubre de la sorprenent
novel·la que revela els secrets de la
muntanya de Montserrat. Antoni Real, el conegut presentador i periodista del programa Temps de neu, ens
acompanya en aquesta sessió per
debatre la novel·la i convidar -nos a

dur a terme una
interessant
ruta
que complementarà la lectura del
llibre.
Us hi esperem!
Fitaipetjada

Atenció al soci
Adherida a:
•Federació Catalana
de Ciclisme
•Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya
•Federació Catalana
d’Espeleologia
•Federació Càmping
i Caravaning
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Drets o Deures. Caminants i BTT
Jo sóc dels que penso que no és necessari fer normes,
ni reglaments, ni lleis per regular activitats o usos.
Recalco que no crec que sigui necessari, però en contrapartida el sentit comú i el respecte han de ser utilitzats sempre per tothom, i més a la muntanya.
En aquest cas no vull obrir un punt de discussió per
veure qui té més drets, però en tot cas sí que vull descriure la situació, que segur que més d’un ens hem
trobat més d’una vegada .
Camí estret, màxim d’1 metre d’ample, matolls i arbres als dos costats. Camí recte, amb una suau baixada, per als que van en BTT, en concret, el tram de la
font del Mas Vilar seguint el GR 92 fins arribar a la pista de la font del Ferro.
Diumenge, a les 12 del matí. En tot el tram a peu, d’
uns 20 minuts, ens vam creuar amb grups de BTT,
màxim 2 a 3 bicicletes. En el tram més estret, on no
és possible passar sense que un dels dos s’aparti, la
majoria dels grups de BTT, al veure gent a peu, es
paren i ens cedeixen el pas. Però un d’aquests grups,

GR-11 de Sallent de Gàllego a
Sant Nicolás de Bujaruelo

El soci

més concretament, l’últim , no es para, esperant que
els que anem a peu ens apartéssim una mica del camí, i deixéssim passar la bicicleta. Com que no es va
cedir el pas, hi va haver un petit incident, ja que al
passar els dos, no hi havia espai suficient al voltant
de la camí i va tocar el braç del caminant.
Disputa servida. “Et podies haver apartat”, deia el de
la BTT, el caminant li respon: “això és un camí molt
estret i no podeu passar per aquí, i en tot cas has de
cedir el pas als caminants...” Per sort el tema no va
anar a més, algun renec i cadascú va seguir el seu
camí. Jo que vaig presenciar l’escena em pregunto:
Què tindria més sentit comú? Cedir el pas al que va a
peu? Qui dels dos té la prioritat? Poden circular les
BTT per camins estrets?
La pedra esta llançada, a més tenim l’avantatge que
a la nostra entitat tenim els dos grups practicants de
les dues modalitats. De ben segur que arribarem a un
acord, ja que com deia al començament el respecte i
sentit comú estan per sobre de tot.
Auca

17 cimas: Peñalara
y Pico Lobo
Nova proposta per continuar amb la iniciativa de fer
el cim més alt de cada comunitat autònoma:
Dies 10, 11 i 12 d'octubre les samarretes taronges
de l'UME Gavà tornaran a formar una línia definida
per les carenes i crestes dels cims més elevats de
les comunitats de Madrid i Castella-la Manxa. No
dubtis a formar part d'aquest interessant i ambiciós
projecte de la nostra entitat, on tots teniu cabuda.
Informació al rocòdrom els dimecres a partir de les
20: 30h.

El GR-11 novament en marxa durant els dies 11, 12 i
13 de setembre del 2015.

Juan Pérez

11 de setembre, Sallent de Gallego-Refugi Respumoso.
12 de setembre, Refugi Respumoso-Cresta InfernsPanticosa
13 de setembre, Panticosa-Sant Nicolas de Bujaruelo.
Etapes d'alta muntanya, equipament de travessia, no
hi ha suports intermedis. Llicència "C" i condició física
adequada a l'activitat. Recorregut de 40 km i 2500 m
desnivell acumulat. Es pernocta en refugi a règim de
1/2 pensió.
Desplaçaments en vehicles particulars. Més informació
i reserva refugi, a secretaria.
I II È P O C A N Ú M E R O 4 1
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3r. Aniversari de la BTT UME

BTT

Al final, una mena de vaixell/bus ens recull on havíem
quedat i ens porta súper contents i orgullosos per la
nostra gesta, fins on tenim els cotxes. Arribem al càmping a les 15.00.

Per fi ha arribat el moment! Ens en anem a passar un
cap de setmana de somni a Àger, ple d’activitats, per
celebrar com es mereix el III aniversari de la creació
de la nostra secció.
Al final som 24 amics i amigues, 15 dels quals socis,
que agafem els nostres cotxes, carreguem les nostres
bicis i les nostres tendes (alguns afortunats van en
bungalou), i ens posem en marxa.
És un viatge de nervis; ens truquem: “Per on ets? Espera, que vinc...”
Arribem, muntem les tendes, algunes costen més, les
altres es despleguen soles...
Després de sopar, ja fem la primera activitat, NOCTURNA EN BTT. Sobre les 23.30 ens posem en marxa,
ben sopats, i iniciem una sortida nocturna que ens
desperta els sentits. Tenim per davant nostre alguns
quilòmetres de forta pujada, que ens deixa sense aire.
Això sí, després gaudim d’una pedalada fantàstica per
entremig d’uns boscos de pins, que no s’acaba mai.
Bé, sí, arribem de nou al càmping La Vall d’Àger més
tard de la una, és a dir, una sortida curta però molt
intensa.
Al matí del dia 4 fem l’activitat estrella de la sortida,
una volta en caiac de 7 km. Els nervis els tenim a flor
de pell, quasi ningú de nosaltres hem fet mai caiac. Jo
només veig una cosa: aquella embarcació és molt petita, i l’estany de Canelles, molt gran! Ens posem a
remar i els temors van desapareixent. L’aigua està
molt plana, el caiac quasi no es mou, bé, sí, endavant
i per la tracció dels nostres rems. Passem per moments màgics, quan naveguem per entremig del congost de Mont-rebei, quan s’estreny tant la Noguera
Ribagorçana que quasi podem tocar les dues parets
estenent les mans.

Des del teu Facebook, busca la pàgina de l’UME, clica
a "m'agrada", i sempre rebràs les últimes notícies.
Un dels compromisos de la junta és la de donar a coPágina 4

Anem contra-rellotge. Després de dinar, una estona
de piscina i seguidament, vestit curt de ciclista i ens
en anem a fer la segona sortida de BTT. Aquesta vegada amb llum de dia, per uns senders preciosos, amb
pujades i baixades, però molt agradable i fàcil de fer.
Algun descans, moltes fotos, molts records. Portem
les màquines ja plenes, els mòbils a vessar de fotos, la
PoPro, cremant de tant gravar. Però és que aquell lloc
bé s’ho val, és molt bonic.
Sobre les 21.00 arribem de nou al càmping i seguidament dutxa i vestits de gala, perquè ara tenim el sopar d’aniversari. A més, el menjador del càmping el
tenim per a nosaltres sols i l’aire condicionat funciona
a ple rendiment, així que hi estem de conya. El sopar,
molt bo; el pastís que hem portat de Gavà, boníssim;
el cava, molt fred, i la gresca cada vegada més gran.
Llàstima que els càmpings tenen uns horaris molt rígids. A les 24.00 s’acaba tot, com el conte de la princesa, ja no podem seguir, ens acomiadem fins l’
endemà.
El dia 5, diumenge, fem una altra activitat, la tercera
diferent. Aquesta vegada agafem els cotxes i ens en
anem fins a La Masieta, on comença una ruta senderista que ens portarà pel congost de Mont-rebei, desfent el camí per on vam navegar el dia anterior. Ahir
anada pel riu en caiac, avui tornada per sender caminant. Des del congost es pot gaudir d’unes vistes fantàstiques: puja una mica, així que en algun moment,
veiem el riu allà baix i els caiacs semblen unes formiguetes de colors.
Són les 14.30 tornem. Els propietaris del càmping ens
han deixat guardar les bicis al seu magatzem i desmuntar les tendes després de la nostra tornada i posterior dinar, així que sortim del càmping sobre les
17.00 h.
I d’aquesta manera acaba una celebració del nostre III
ANIVERSARI espectacular. I aprofitem per donar les
gràcies a tots els amics i amigues que ens han acompanyat i que han fet seva aquesta celebració. Moltes
gràcies i fins al IV ANIVERSARI BTTUME.
Jordi Vilajoan

nèixer de manera immediata a tots els socis i sòcies
de l’entitat totes les novetats que es produeixin, totes
les activitats que promoguin les diferents seccions, i
gaudir dels relats fantàstics de les nostres sortides.
Redacció
EL GRUP

Inauguració de la nova cuina
Per fi…! Hem inaugurat la cuina amb un primer sopar
elaborat per l’Oscar Barral, un menú a base de barquetes i broquetes; n’hi havia per a tots els gustos. La
vetllada va estar molt animada, vam ser 21 comensals, hi havia socis de diferents seccions, ex-socis i
també amics. Tothom va col·laborar ajudant el cuiner,
parant la taula o recollint el menjador. Vam fer aquest
sopar a la sala dels Juvenils i Infantils, i l’únic problema va ser que “es va espatllar l’aire condicionat de l’
entitat... Quina llàstima!”
Haig de demanar disculpes a aquelles persones a qui
no els va arribar amb prou temps la informació d’
aquesta activitat, el motiu ha estat manca de temps
personal i no vaig poder fer-ho com calia.
Per aquelles persones que no n’estan del tot assabentades, faig una breu explicació.

contacte amb el vocal de la secció per fer-ho possible.

A mitjans de l’any passat es va fer una proposta: adequar la vella cuina per poder organitzar-hi sopars i
activitats gastronòmiques al voltant de l’habitual des-

Hem redactat unes normatives que s’han de revisar,
aprovar i penjar al taulell perquè tots els/les socis/es
les pugueu llegir.

envolupament de les seccions d’UME.

Per al mes de setembre volem començar el curs amb
força, concretament el dia 4; qui escriu farà fideuà
amb all i oli, i per organitzar-ho correctament, hi haurà
de temps per a inscriure’s el mateix dia fins a les 18
hores; em truqueu al telèfon 618 508 452. Qui no s’hi
apunti no podrà gaudir d’aquest sopar. Les places seran limitades. El preu per persona serà, sempre per a
tots els sopars, el valor de la compra més un increment (de moment d’un 10 %) dividit entre els comensals. El/la cuiner/a i l’ajudant mai paguen.

Es va començar a treballar per dur a terme la idea.
Han estat uns mesos de molts esforços, però el motiu
era suficientment important per tenir cada dia més
empenta. La gent d’UME ja en sabem prou, d’
esforços, no ens ve de nou, tant a la muntanya, com
per tirar endavant l’entitat.
Aquesta eina (la cuina) l’hem acabada a finals de juny.
Ara només cal utilitzar-la.
Es crea com una nova secció. S’està formant un
“Equip de cuina” del qual tu també pots formar part.
Al passadís hi haurà un taulell de la “Secció de Cuina”
on s’informarà del dia, de qui cuinarà i què ens oferirà.
Sempre que hi hagi un/a cuiner/a de l’“Equip de Cuina” amb un menú, hi haurà sopar aquell divendres.
També qualsevol soci/a que vulgui delectar-nos amb
una especialitat seva, només caldrà que es posi en

Sobre la marxa anirem millorant el funcionament d’
aquesta nova secció; la vostra opinió i la vostra participació són molt importants.
Ens veiem a UME i prepareu-vos per sentir: “OIDO
COCINAAAA!!!”.
Alfons Vilches

Adquisició de llibres UME

Club de lectura

Relació d'exemplars adquirits pel fons bibliotecari. A
disposició de tots els socis.
1.- Non stop! , d’ Emma Roca
2.- Dos taüts negres i dos de blancs, de Pep Coll
3.- El eterno legado, d’ Elisabet Castany
4.- Viaje al blanco, de Jordi Canal-Soler
Recordar-vos que els exemplars formen part de presentacions i rutes literàries dutes a terme per la nostra
entitat durant aquest 2015.
Fitaipetjada
I II È P O C A N Ú M E R O 4 1
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Ascensió a l’Aneto dins els “17 cims”

SEAM

tadors-mòbils.
Últims preparatius, i a les 5.55 vam sortir del refugi
per encarar l’ascensió. Va sortir un dia preciós, sense
núvols ni vent, i amb una temperatura agradable per
a caminar. De seguida sobrava roba, i animats vam
començar a trepitjar les primeres clapes de neu, cap
als 2.300 m.
A bon ritme, superant altres grups més matiners però
bastant dispersos, vam assolir el pas del Portilló Superior (2.895 m), cap a les 8.20 h. Un cop reagrupats
i equipats, ara sí, amb els grampons i piolet de rigor,
vam començar el tram més alt de la jornada.

Els dies 6 i 7 de juny, SEAM vam organitzar una sortida per pujar al mític Aneto, sostre del Pirineu amb
els seus 3.404 metres, dins del projecte “17 cims”.
Aquest projecte de la secció pretén ascendir al cim
més alt de les 17 comunitats autònomes de l’Estat,
inspirat per l’obra “17 cims” de l’escriptor català
Hèctor Oliva. L’Aneto era el segon cim, després del
Teide, coronat la Setmana Santa d’aquest mateix
any.
Inicialment, els participants havien de ser el Manel, l’
Enrique, la Isabel, el Juan, el Martín, la Jessica, l’Eloi,
la Vanessa, l’Izan, l’Alberto, el Fernando, el Miquel i
en Joan (13). Però a última hora s’hi va afegir un
més (el que signa aquesta crònica), per deixar en 14
el número de muntanyencs de l’UME... com narra
Tolkien a El Hòbbit, en què els 13 nans recluten en
Bilbo Saquet per a la seva odissea per esquivar els
mals auguris d’una xifra maleïda. Em vaig sentir una
mica hòbbit durant 2 dies!
El viatge començà ben d’hora, el dissabte a les 7 en
punt del matí. Abans de dinar, vam visitar la Escuela
de Montaña de Benasque gràcies a les gestions fetes
pel Juan, on el professor, guia i alpinista Toni Polo
ens va mostrar l’origen, projecte educatiu i instal·
lacions d’aquest centre de referència per als professionals i amants de la muntanya arreu de l’Estat.
De l’aparcament de la Besurta (1.860 m) cap al refugi de La Renclusa (2.140 m) vam tenir un primer
avís de la variabilitat del clima a l’alta muntanya, ja
que uns núvols ben negres ens van remullar, tot i
que suaument, els primers 300 metres d’ascensió.
Després d’un bon sopar i una estona de planificació
de l’endemà, vam retirar-nos a dormir.
Diumenge va començar abans de sortir el sol, tal
com marquen els cànons. Uns cops a la paret del
Juan a les 4.55 h, provinents de l’altra habitació, van
ser l’alarma per als que no havíem sentit els desperPágina 6

Sis dels expedicionaris no havien fet mai l’Aneto, i els
nervis anaven per dins, tot i que alguns comentaris
sobre el temut Pas de Mahoma s’escapaven de tant
en tant. L’expectació era alta!
Travessàrem la glacera i cap a les 9.30 assolirem el
Collado de Coronas (3.208). Encarem, ara sí, els darrers 200 m d’ascensió amb una pendent considerable
però amb dificultat moderada. Arribem al mític Pas de
Mahoma a les 10.30, amb molt pocs alpinistes encara, i de seguida el Quique i el Manel munten una corda per assegurar el creuament als companys amb
més inseguretat per l’alçada del pas. Un ensurt de l’
alpinista num. 14, amb el desprendiment d’unes roques sota els seus peus a mig Paso de Mahoma van
posar emoció al tram final. Però tothom va assolir el
cim i, després d’immortalitzar el moment, el descens
directe pel glaciar cap a l’Ibon de Salterillo va ser una
passejada tranquil·la i satisfactòria, fins arribar a Aigualluts i altre cop la Besurta. Total, 9 h 25 minuts.
Durant la cervesa i entrepà final, algunes valoracions
d’alpinistes novells a l’Aneto...
Izan: “El Paso de Mahoma no era per tant.”
Alberto: “Felicidad máxima por hacer el techo del
Pirineo!”
Miquel: “I a la tercera, el gegant va caure!”
Joan: “Ha valgut la pena el sacrifici de renunciar anar
a Berlín a veure el Barça. Dia magnífic i grup molt
bé.”
Vanessa: “El glaciar fue muy divertido porque era la
primera vez que me ponía crampones. En el Paso de
Mahoma, muchas emociones encontradas. No lo hubiese conseguido sin la ayuda de Manel y Kike, vitales
para afrontar la situación”.
Satisfets i ja pensant en el proper cim, la tornada a la
ciutat va ser un tràmit tranquil.
Jaume Grau

EL GRUP

Portes obertes i Open d’escalada 2015
La jornada de portes obertes va ser tot un èxit d’
assistència i participació. Van passar pel rocòdrom
131 persones, una mica menys del doble que l’any
passat, dels quals gaire bé 80 van participar a l’
activitat pujant alguna via mentre que la resta van
ser acompanyats o espectadors. La majoria dels participants van ser nens tot i que uns 15 adults també
es van animar a escalar, uns per engrescar als seus
fills i altres per haver estat engrescats per aquests.
Cal destacar de la jornada de portes obertes l’interès
dels nens per tot allò que els expliques i com ho posen en pràctica i el fet que hi ha persones que s’
interessen per l’entitat demanant informació de les
activitats i com es poden fer socis.
Enguany, amb l’objectiu de motivar a tots els competidors i de tenir vies més adaptades al grau de
cadascun, no s’han fet els tradicionals grups de
nens, homes i dones. En lloc d’aquests els grups han
estat nens, iniciació i màsters. Al grup d’iniciació van
competir els escaladors que acaben de començar o
que escalen de tant en tant. Al grup de màsters, els
qui escalen normalment i tenen un bon grau.
Una altra novetat va ser el mecanisme per desfer
empats. En comptes de desfer-los pujant una via
com en anys anteriors, s’havia de desempatar en
una cursa d’ascensió per corda. Es van posar dues
cordes amb nusos a dues vies i els empatats, cadascun per una corda i assegurats en top-rope, al senyal de sortida, havien de pujar agafant-se només a
la corda el més ràpid possible. Es proclamava guanyador el qui arribava primer a d’alt de tot.
L’última novetat va ser el sorteig de regals entre tots
els participants. Es van sortejar cinc bosses de magnesi, fetes amb materials reciclats.
La dinàmica de l’open fou la següent. Cada participant puja una via del seu grup. Si arriba a d’alt passa a la següent via i si no hi arriba queda desqualificat. Guanya qui més vies fa i més amunt puja a l’
última. Si més d’un competidor puja el mateix a l’
última via guanya el que menys temps ha trigat. En
cas d’empat, aquest es desfà a la cursa per cordes.

SEAM

Al grup d’iniciació la competició no va ser tant renyida. Tots van acabar la primera via. La segona només
la va fer sense caure l’Eloi Gres; la resta van caure
tots al mateix pas, gairebé acabant la via.
La competició al grup de màsters va ser molt interessant. És emocionant veure com els grans escaladors
evolucionen per la paret i quan sembla que cauran en
un algun pas complicat acaben fent-lo. La dificultat
de les vies de l’open depenia de l’alçada de l’
escalador. Moltes presses estaven allunyades entre si,
per la qual cosa els més baixets ho tenien pitjor. De
tota manera això no va ser cap impediment perquè la
més baixeta de tots, la Maria Isabel Jiménez, es proclamés vencedora. Va ser l’única que var fer les tres
vies sense caure.
Els primers classificats d’UME van ser:
Nens: Mateu Pérez; Iniciació: Eloi Gres.; Adult masculí: Maria Isabel Jiménez
L’organització va voler agrair a la Paulina Parra la
seva tasca com a àrbitre i cronometradora a les últimes edicions del open (a totes les que ha assistit el
que escriu, i ja en són 8). Se li va fer un petit regal
que espero li sigui d’utilitat.
Com cada any, la cloenda de l’Open va consistir en un
pica-pica on els plats estrella, un any més, van ser
elaborats per membres d’UME. La Isabel Vigil, a qui
podem donar el títol de “cuinera de l’open” ja que
porta dos anys seguits fent plats deliciosos, i la Jessica Bautista van preparar una quiche i un truita de
patates que van volar dels plats.
Vull fer èmfasi en el fet que l’objectiu de l’open no és
la competició per si mateixa sinó el fet de poder reunir-nos els diferents grups d’escaladors d’UME en una
jornada festiva.
Per acabar, vull agrair la feina de totes les persones
que han col·laborat en l’organització d’aquesta activitat i l’assistència del participants i espectadors.
Enrique Galán.

La competició més renyida va ser al grup de nens.
Mateu Pérez i Miquel Arnau van protagonitzar la
competició més ajustada dels opens als que he assistit. Tots dos van pujar la primera en poquíssim
temps. A la segona i tercera va passar el mateix tot i
que pujaven de primer. Tots dos van trigar més o
menys el mateix (com que no tenim foto finish no
podem ser molt estrictes amb el temps) així que van
fer la cursa per cordes. Aquí va passar per davant,
amb un clar avantatge, el Mateu Pérez.
I II È P O C A N Ú M E R O 4 1
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Marxa nocturna

Senders
la tropa d’avituallament (moltes gràcies) que ens va
preparar cafè, te i altres; a més a més, ens van omplir amb aigua els nostres bidons secs.

El passat 11 de juliol es va fer la CAMINADA NOCTURNA 2015, en memòria del primer president d’
UME, Emilio Trallero.
Després d’una setmana extremadament calorosa,
una seixantena de participants van voler demostrar
que, tot i la calor, la nocturna està arrelada al calendari.
A part d’una caiguda i un mareig per la calor, tot va
anar rodat. Com sempre, a dalt del castell, hi havia

Una primavera més neta
El dissabte dia 6 de juny, l’entitat va organitzar juntament amb Quercus una passejada pel Calamot, per fer una mica de neteja i conscienciar de la
importància de mantenir net el nostre entorn, amb el
títol “PER UNA PRIMAVERA NETA AL CALAMOT”.
Encara que la crida va se feta a través de l’agenda
de l’entitat, la presència de socis va ser escassa. Es
veu que això d’anar a “netejar” no és una feina que
cridi a la participació, però des de la Secció Natura
creiem, i estem convençuts, que s’ha de seguir treballant i sensibilitzant a tothom, que el fet
que l’entorn del nostre poble, país, estigui net, és
cosa de tots i depèn del que fem dia a dia.
Feia poc que s’havia produït un petit incendi a sota la
pedra del turó, fet que ha deixat a la vista moltes,
moltes llaunes. Es varen omplir dos contenidors, que
s’havien demanat a l’Ajuntament.

No hi havia lluna, però els estels es podien disfrutar
tot i la contaminació lumínica. S’estava d’allò més bé
estirats mirant el cel i xerrant. Després d’un merescut descans, es va rependre el camí de baixada. A l’
esplanada de Bruguers els llums de l’ermita eren
oberts, gràcies al Joan del restaurant Ermita de Bruguers. El Josep Mª ens va donar una petita lliçó d’
història sobre els personatges que hi ha a la façana.
A canvi, a petició seva, aquest cop vàrem encertar el
camí de baixada per les escales de la urbanització. El
grup, a mida que es va anar apropant a Gavà es va
anar estirant a causa de les ganes d’arribar, i pels
volts de dos quarts de dues de la nit érem de nou
a Gavà. Alguns encara van continuar la gresca: la
tropa d’avituallament, a la Rambla.
Gràcies a tots per participar-hi i fins l’any que ve.
Víctor Espinós

Natura
Per cert, el senyor que es va afegir a arreplegar brossa, coneixia l’UME i va fer un comentari digne d’
escriure: “aquí tenim l’incombustible de l’UME”.
Esperem que a la propera crida siguin més els INCOMBUSTIBLES que s’hauran apuntat a les activitats
de defensa de la natura, com accions de neteja...
No val autojustificar-se dient que això és una obligació de l’Ajuntament o altres administracions, tampoc
s’hi val a tancar els ulls i veure com dia a dia es degrada el nostre entorn. Encara que l’acció representa
un petit gra de sorra, no per això és menys important, molts grans de sorra fan una gran muntanya.
Feia molta calor i una vegada aconseguida la fita vam
anar a prendre un refresc tots plegats, amb la satisfacció d’haver contribuït amb la nostra petita actuació a aconseguir, com deia el títol de l’activitat: UNA
PRIMAVERA MÉS NETA.

El tipus de brossa que vam recollir va ser variada,
des
de
diversos
botins
i
sabates,
a
una cafetera, encenedors, alguna xeringa, a més a
més de molts papers i moltes llaunes.
Vam ser un petit grup d’activistes de la secció Natura i Quercus, que també va comptar amb dos nens
menuts, i al qual es va afegir un senyor
que passejava pels voltants. Vam fer una petita parada per beure aigua i conversar una mica.
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Camí de cavalls ( Menorca)

El soci

Aquesta Setmana Santa ens vam proposar recórrer
el camí de cavalls a l’illa de Menorca. El recorregut
voreja l’illa de Menorca resseguint tot el seu litoral,
uns 180 km , que vam fer en unes 9 etapes.
Per Setmana Santa, el temps és primaveral, no fa
excessiva calor, i en tot el recorregut pots gaudir
de : flors, vegetació, i també molts corriols d’aigua.
Nosaltres coneixíem l’illa a l’estiu. Ens va sorprendre
la quantitat d’aigua, corriols i rieres, llacunes temporals on podíem observar una gran quantitat d’aus.
El recorregut va començar pel nord. Tota la zona
està menys urbanitzada i passa per espais protegits.
Les primeres 4 etapes van transcórrer per paratges
totalment verges: cales amagades i penya-segats
on la força del mar ha anat transformant les roques.
Al començar passem pel far de Favaritx.
Des d’allí cap a Macaret, petit nucli amb el seu petit
port. El segon dia ens vam endinsar en l’espai protegit de les salines de Fornells.
Deixant enrere el far de Fornells, entrem en un tram
amb moltes pedres, més de 4 hores sense cap nucli i
sense quasi vegetació, semblava un tram lunar tot
pedregós. A l’horitzó, es dibuixaven les típiques barraques de pedra seca que en aquest territori són
impressionants. Les pots veure des de molt lluny,
igual que els llarguíssims murs de pedra que separen
els terrenys. Això sí, cada 400-500 metres, sortia la
clàssica porta amb la seva tanca, sempre tancada, i
que has de deixar també tancada. En aquests trams
de pedres, vèiem ramats d’ovelles, buscant herba i
punts d’aigua al llarg de tota l’extensió de terreny.
El tram pedregós s’acaba ja quant gires cap a l‘oest.
Deixes enrere el far de Punta Nati, i t’enfiles cap a
Ciutadella. A partir d’aquí comences a trobar nuclis
turístics; fora de temporada és totalment desert.
Ens apropem a Ciutadella. És la segona ciutat més
gran de l’illa. El camí recorre tot el litoral. L’etapa es
fa llarguíssima, i a més sovint per asfalt i amb molta
calor. Arribem a Ciutadella cap a les 5 de la tarda.
A l’endemà, comencem una nova etapa, ara cap al
sud de l’illa, molt més urbanitzat, i amb molts punts
turístics. Per sort encara queden espais que s’han
salvat de la urbanització. Son Saura és un d’ells. En
aquest punt, i encara que l’aigua està molt freda,
ens prenem el primer bany de l’any. Per tot el camí
ens sorprèn la gran quantitat d’orquídies..
Des d’aquí, i seguint tota la costa, arribem a cala
Galdana, l’antítesi de Son Saura. Cala Gardana representa el que no s’hauria de fer mai: un macrohotel enganxat a la sorra, i una gran urbanització. Passant per les cales de la Macarella i la Macaralleta, un
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es pregunta com és que es va poder construir a cala
Galdana.
L’endemà ens endinsem en un tram molt desconegut.
Estem a l’alçada de Ferreries, prop de la costa. Aquí els
terrenys són agrícoles, amb molta vegetació, i el camí
passa per unes valls, amb les seves cases pairals, els
seus marges i rierols amb aigua. Ens aturem a visitar
un poblat megalític, la Torre del Galmes, que coneixíem
de feia temps, però després dels treballs d’excavació ha
canviat la seva fesomia. Des d’allí, seguim un indicador
que ens porta a una cova molt important, la cova dels
Coloms. Però hem de tornar enrere, ja que no la trobem i no disposem de temps.
Les següents etapes passen per nuclis molt turístics,
com Benibeca i Sant Lluís. Per sort, aquests trams del
camí s’aparten una mica de la costa, i pots buscar camins alternatius dins de les àrees de bosc i conreus.
Finalment divisem els molins de vent. Estem a l’últim
tram, i arribem al punt de sortida de Maó. Això sí, una
mica cansats, però molt contents d’haver completat l’
aventura; una dutxa, un bon dinar i tornada cap a casa.
La nostra recomanació és fer la volta a la primavera.
Atenció amb les pernoctacions: molts llocs estan tancats
quan és fora de temporada.
Durant el trams, a excepció del de cala Morell a Ciutadella, pots trobar botigues de queviures i begudes. També
hi ha possibilitat de dormir en tendes o fer vivac.
Ho pots fer directament pel teu compte, així com a través de l’agència Ruta dels Cavalls.
També és un camí apte per fer en BTT, si bé en alguns
trams, més a prop del mar, no és possible, i has de recórrer a camins alternatius que passen per l’interior.
Auca
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De Núria al cim de Noufonts i el pic d’Eina
La nostra travessa comença a la mateixa estació del
cremallera de Núria on hem de seguir direcció NE i
anar a buscar un pont de pedra que travessa un torrent on ja veurem les marques del GR-11 (blanques i
vermelles) que haurem de seguir en tota la nostra
ascensió inicial fins el coll de Noufonts.
Pugem un pendent herbós per anar a agafar el camí
del Bosc que suaument ascendeix per la vall nord est
de Núria amb un torrent d’aigua a la nostra esquerra
que metres enllà i a través del pont d’Escuder, de travesses amples de fusta, es separa en els torrents de
Nocreus (dreta) i torrent de Noufonts (esquerra), enrera queda el santuari de Núria i el llac. Situats a l’
anomenada Jaça de Baix continurem pel GR-11 que
ens indica un pal indicador en direcció Noufonts. Durant l’ascensió ja podem veure a la nostra esquerra el
nostre objectiu encara ben alt i es que la part més
dura de desnivell està per venir, cal que gaudim de
les extenses terres de pastura on inclús i amb sort
podem veure isards saltant dels pics valls avall. El
desnivell més feixuc se’ns presenta ara davant nostre
on es tanca la vall i on hem de pujar decididament per
un corriol de terra descomposta fins a arribar al coll
de Noufonts. L’esforç val la pena i un cop a dalt del
coll a més de 2.600m d’altitud gaudim d’
extraordinàries vistes de la vall per on hem pujat i del
Puigmal i part dels cims de la popular “Olla de Núria”
del nord. Pocs metres a la nostra dreta trobem la barraca de Noufonts on en cas de mal temps sempre
ens podem resguardar amb bones vistes de cims propers. Des del coll deixem els senyals del GR i hem de
prendre la nostra esquerra en direcció NW i per un
corriol no senyalitzat però evident ens hem d’anar
enfilant primer de forma decidida i després fent algunes ziga-zagues gaudint de les vistes dels cims situats
més al nord est i de la part més salvatge d’aquesta
zona que contrasta amb la banda per on hem pujat.
Pocs metres sota el cim de Noufonts podem fer un
descans i gaudir de les vistes als nostres peus de la
Vall de Núria amb el santuari i el llac.
Un darrer esforç després de la feixuga pujada ens farà
arribar al llarg i aplanat cim de Noufonts on s’
ampliaran les nostres vistes a gairebé 360º. Una
muntanya de pedres ens indica que trepitgem el cim
de Noufonts. Val la pena descansar i contemplar tota
la panoràmica que se’ns obre a totes direccions sempre que el temps ho permeti. Cap a l’est cims com el
Bastiments i el pic de l’Infern, cap al nord en destaca
el Carlit i la part francesa del Pirineu, cap a l’oest la
Cerdanya i els seus cims i si ens apropem a una fita
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metàl.lica amb inscripció CEF tota la Vall de Núria i de
Ribes als nostres peus amb un domini quasi total dels
cims de l’Olla de Núria on en destaca el Puigmal mirant cap al SE.
Seguim el nostre itinerari cap al proper cim, el Pic d’
Eina. Continuem per un corriol molt fresat i directe
que baixa per la carena en direcció W i que després
puja uns metres per tornar a baixar fins a un collet on
iniciem la curteta però decidida pujada al pic d’Eina
(2.786m). Cal admirar les vistes en tot moment mentre anem per la carena. Des del cim gaudim de les
vistes vertiginoses del cim de Torre d’Eina i tota la
seva vall al nord. Desfem el camí d’aquest cim i anem
a buscar de nou la carena per anar a buscar el coll d’
Eina distant a uns 500 metres. Pal indicador. Ens trobem al punt de comunicació entre la vall de Núria i la
vall d’Eina.
Ara abandonem la carena i en sentit sud trobem uns
rústics pals indicadors que ens informen que ens queden 4,5 kms per arribar al Santuari de Núria, això sí
ara en continu descens. Seguim per un camí evident
en direcció sud pel pla de les Barraques. Trobarem les
restes de la barraca dels Soldats i el camí començarà
a davallar més decididament fent giragonses per un
corriol no senyalitzat però molt evident i amb extraordinàries vistes de tota la vall i de la carena que hem
seguit abans. Aquest descens pronunciat ens porta al
fons de la vall i a la part alta de la Coma d’Eina on
quasi sempre es poden veure ramats de vaques pasturant i on davalla el torrent que porta el seu nom i
que creuarem per on sigui possible. Pal indicador cap
a Núria on seguirem paral.lels al torrent fins gairebé
el punt inicial de l’excursió.
===============================================
Punt d’origen/final: Estació cremallera-Núria (trens
cremalleres des de Ribes de Freser – connexió amb
trens Renfe línies R3). En cotxe fins a Queralbs,
després cremallera . Enllaços: www.valldenuria.cat
Distància/Desnivell total/Dificultat: 11,5 kms/1.860m/
Mitjana-alta (cal atendre especial cura amb el desnivell cap al cim de Noufonts)
Altitud mín/màx:1.964m (Núria) / Noufonts (2.861m)
Temps aproximats: Núria-Coll Noufonts: 1h 45’ / Coll
Noufonts-Noufonts: 40’ / Noufonts-Pic d’Eina: 30’ /
Pic d’Eina-Núria: 1h 40’
Senyalitzacions: GR-11 Núria-Coll de Noufonts / sender evident fins a Noufonts; carena fins el Pic d’Eina i
corriol evident Pla de les Barraques fins a Núria. Pals
indicadors en diversos punts. Recomanable GPS.
Atractius: Alta muntanya de la vall de Núria, vistes
panoràmiques des dels cims, Vall de Núria. J. Llorens
EL GRUP

Cloenda temporada de raquetes
La FEEC, mitjançant la col·laboració del Club Excursionista de Ripoll, va organitzar el 13 del passat mes de
juny, a la sala Marià Font de Ripoll, l'acte de lliurament dels premis de la 8a Copa Catalana de Raquetes
de Neu i el 10è Circuit Català de Raquetes de Neu.
L'acte va començar amb la projecció d'una entretinguda pel·lícula que combina la bicicleta i l'escalada, La
Via Tirabous el Morro de l'Abella Collsacabra, per després continuar amb el lliurament de premis; primer,
els guanyadors de Copa, entre els quals cal destacar
en Manel Ortí en 2a posició en la categoria "Veterans
Masculí" i Bàrbara Pérez, guanyadora de la categoria
"Júnior Femenina". Com a premi per a l'entitat per la
gran participació, vam rebre un trofeu amb forma de
Copa i unes sempre desitjades raquetes per al circuit.
Tot seguit, van recollir els seus premis a títol personal
els participants dels 6 circuits: Miquel Zurriaga i Mercè
Mitjans, a més del participant amb 5 circuits: Antonio
Almellones

Seam

a la classificació en la 8a Copa Catalana de raquetes
de neu. Tots dos premis van ser recollits a la sala de
les Bòbiles on es va desenvolupar l'esdeveniment, pel
nostre nou vicepresident Sr. Manolo García.
Per si no tinguéssim prou, encara ens vam poder refrescar més veient les increïbles imatges que ens portava en el seu audiovisual Viatge al Blanc l'escriptor,
fotògraf i viatger Jordi Canal-Soler, que il·lustra el
llibre del mateix títol i que constitueix el relat d'un
diari personal de l'expedició que va realitzar l'autor,
per recórrer els 111 km que formen part de l'últim
grau per arribar al Pol Nord. Amb la seva exposició,
torn de preguntes i signatura de llibres, vam arribar a
la recta final de l'acte, no sense acabar amb un picapica i brindis per una excel·lent temporada realitzada.
Moltes gràcies a tots els voluntaris i col·laboradors
que han fet possible que això sigui així.
Paulina Parra

Per la nostra banda, el passat divendres 3 de juliol
ens vam acomiadar oficialment de la temporada de
raquetes de l'entitat, intentant refrescar-nos enmig
d'una xafogor insuportable recordant aquests mesos
d'hivern en què podíem gaudir de la blanca i fresca
neu.
Un audiovisual del nostre company Toni Almellones,
que en cada edició se supera de manera cada cop
més creativa, amb un resum de les diferents proves
realitzades, ens va oferir una visió del que es va poder
viure i gaudir en el 10è Circuit de Raquetes de neu,
convertint a la nostra entitat en la 2a classificada i 3a

Passejada per Malniu
Fa un parell de setmanes vam anar, amb els dos petits, a fer una petita excursió des del refugi del Malniu
fins als estanys del Malniu.
És una excursió prou bonica, d’alta muntanya, on els
més petits s’ho poden passar molt bé. Al ser una excursió curta d’una hora, i pel fet de que els cotxes hi
arriben força amunt, és un camí força sovintejat per
molta gent.
La pujada la vam fer amb els petits a la seva motxilla;
el camí és força pedregós i costerut, i vam preferir fer
via, amb els petits a coll. Un cop vam arribar a l’
estany vam buscar un petit pla, on esmorzar i passar
una estona. Al nostre gran li va agradar molt l’estany,
els peixets petits que hi havia, les pinyes, les branques... Va fer piles amb tot el que trobava.
La tornada la vam fer de manera diferent: el nostre
gran va fer el camí a peu, pujant a totes les pedres
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grans que trobàvem al camí, i gaudint de la baixada.
Va ser una sortida molt bonica. Tan sols volia compartir la controvèrsia que em va generar veure molts
gossos fent ús de l’estany i de la zona. Quan dic molts
gossos, vull dir, per una banda, dos gossos molt
grans que recollien els troncs que els seus amos llançaven a l’estany, i per altra banda, quatre gossos mitjans que anaven deslligats amb un grup familiar, i
altres gossos.
Em va sorprendre que hi hagués tants gossos al parc
natural. Quan vaig tornar al refugi vaig llegir la normativa de la zona, on especificava que els gossos podien fer ús de l’espai, però només si anaven lligats.
Tret d’aquest últim apunt va ser una excursió molt
bonica de fer amb un nen de 2 anys i un nadó.
Bruguers Comas
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DATES
Divendres 31
juliol a 9 d'agost

DATES
Dimecres 2

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

AGOST 2015

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Entitat

SECRETARIA

Retorn de l'activitat després de les vacances d'estiu. Tornem a obrir secretaria, en horari habitual, tots els dimecres i divendres de 19 a 21 h.

Campaments d'estiu al terreny de Riugréixer de Bagà (Berguedà).
Tornem a passar deu dies inoblidables de campaments!

SETEMBRE 2015

Sortida amb bicicleta fins a la platja i sopar. Prepararem entrepans d'ous

Dijous 10

Divendres 11

SOPAR A LA PLATJA ferrats, escoltarem havaneres i farem un rom cremat. A les 20 h davant del local

BTT

social.

Entitat

DIADA NACIONAL

Col·locació de la senyera al Calamot. Un any més, ens trobarem a les 9 del
matí al Parc del Mil·lenni (davant la Nova Piscina Municipal).Cal portar esmorzar.

Cap de setmana 11, 12 i 13

BTT

Cap de setmana 11, 12 i 13

SEAM

Dimecres 16

Entitat

Divendres 18

Entitat

MARXA DEL GARRAF

Presentació de la 21a edició de la Marxa del Garraf, que tindrà lloc el 8
de novembre. A les 20.30h, al local social.

Dissabte 19

Excursionisme

SENDERISME

GR-1 17a etapa: Benavent de la Conca-Hostal Roig.17 quilòmetres aprox.
Apta per a tothom. Informació a secretaria o al coordinador.

Dissabte 19

SEAM

VIES FERRADES

BTT

BICICLETA DE CARRETERA

Travessa pels Ports de Tourmalet. Informació i inscripcions a secretaria o al
coordinador de l'activitat.

Divendres 25

Infantil/Juvenil

CAMPAMENTS

Projecció audiovisual dels campaments 2014. A les 20 h, al Casal Municipal
El Centre, del carrer de Sant Isidre, 22. No hi falteu!

Dissabte 26

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

Dies 24, 25, 26 i
27

BICICLETA TOT TE- Travessa pels Ports de Tortosa. Informació i inscripcions a secretaria o al
RRENY
coordinador de l'activitat.

GR 11

Sender transpirienc, etapes: Sallent de Gállego-San Nicolás de Bujaruelo, per la ruta Infiernos. Informació i inscripcions a secretaria.

CLUB DE LECTURA Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca
FITA I PETJADA
Josep Soler Vidal comentem "Al vertígen" de Núria Perpinyà.

Sortida d'iniciació a Vies Ferrades. Lloc i hora a determinar. Més informació els dimecres de 20 a 21 h al rocòdrom o al coordinador de l'activitat.

Lloc a determinar. 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

