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GR-11:
Les etapes amb
més dificultat del
Pirineu

Campaments
2015:
Una nova
aventura!

Els passats 11, 12 i 13 de setembre
van ser aprofitats per un grup de
SEAM per poder fer les dues etapes
del GR-11 que comporten més dificultat. Normalment es pot trobar
neu, però aquest any la climatologia
ha estat favorable i calia fer aquestes etapes abans de les properes
nevades.
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Deu
dies
de
diversió,
d’
aprenentatge, d ’ e star amb els
amics, de muntanya... Compartint
tendes, portant motxilles carregades,
estirant-se al terra per xerrar més
còmodes, fent jocs de nit... Amb
monitors coneguts i algún que s ’
estrenava i amb un equip de cuina
disposat a fer els millors menjars...

Serra de Llaberia
excepcional!

21a Marxa del
Garraf

Ja fa temps que el nostre soci Jordi
Llorens ens fa gaudir amb una ressenya de qualsevol indret de Catalunya. Totes molt interessants. La d ’
aquest butlletí és fantàstica!

Un any més l ’ UME organitza la
Marxa del Garraf, per al proper diumenge 8 de noviembre.
Les novetats s ’ expliquen a l ’
interior.
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Campaments

21a Marxa

a Bagà

del Garraf

Editorial: El dinamisme d’UME
El butlletí és una petita mostra de les
activitats que es porten a l ’ UME i
per tant del dinamisme de l ’ entitat.
Però la seva web, i com no, el facebook, sempre molt actualitzats, amplien la informació del butlletí, ja que
en ocasions, anem limitats d ’ espai.

per tant havia fet una distribució
prèvia que no he pogut variar després. Llàstima!

Per això aquestes línies, per a fer un
reconeixement a tots els socis que
organitzen i participen de totes les
activitats programades dins l ’
Ara per ara, en format paper es pu- entitat o que participen també en
bliquen aquelles notícies o cròniques activitats organitzades fora del grup,
que ens envien els socis. I es fa amb portant el nom d ’ UME més enllà de
molt de gust. A més es veu molt d ’ casa nostra.
interès per explicar les pròpies expe- Això fa que ens sentim orgullosos i
riències i sobretot posant-li emoció, que valorem l ’ UME com una entitat
que és el que agrada més.
viva i dinàmica, on la gent gaudeix
En més d’una ocasió, com ha estat de les diferents disciplines, amb un
ara, reviso el facebook de l ’ U ME i denominador comú que és la munm ’ he trobat que alguns dels nos- tanya, el nostre patrimoni més pretres socis han participat en curses uat i amb un ambient de bona converticals, arribant a assolir fins i tot vivència i solidaritat propis dels qui
premis. Però no he pogut incloure- realment estimem la muntanya.
ho aquí, ja que no era coneixedora Que segueixi aquest dinamisme!
en el moment d ’ e laborar el butlletí i
Mercè Mitjans

Socis nous

Benvingut!
2792 Guillem Guasch

Passejada per Malniu
Aquesta foto tant simpàtica correspon a l ’ article que es va publicar en
el butlletí anterior i que parlava sobre una sortida a Malniu.
Donat que no es va poder posar
aleshores, ho fem ara per tal que el
petit Marcel es reconegui.
Redacció
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EL GRUP

Caminants i BTT: La resposta...
L ’ amic AUCA ens proposa un bon tema de conversa a
l ’ anterior butlletí, que lògicament hem de contestar.
Com molt bé diu, a la nostra entitat tenim secció de
senderisme i secció de bicicleta, així que podem dir
amb tota seguretat, que a tots dos grups ens ha passat alguna vegada, que anem per camins estrets i de
cop, uns es troben un grup de ciclistes que venen en
sentit contrari, i els altres un de caminants, que fan el
mateix. I la pregunta del milió, és: qui té preferència?
El primer que hauríem de saber és si per aquell camí
estret, està prohibit o no el pas de ciclistes. Segons
on, i quasi amb tota seguretat en un parc natural, el
pas dels ciclistes per camins estrets resta prohibit. En
tot cas, ha d ’ haver-hi una senyal o cartell anunciant
aquesta prohibició. Si és permès, aleshores crec que
tots dos grups hem de posar en pràctica el sentit comú, la bona educació i el respecte mutu. Tot és se-

El soci

gons com vagin les coses; en la immensa majoria
dels casos, abans que l ’ a ltre hagi de prendre una
decisió, un dels grups s ’ ha avançat i l ’ ha pres, i de
cop s ’ atura i s ’ aparta, perquè l ’ a ltre grup passi.
No crec
que sigui un tema de dret, ni de norma a seguir. Una
cosa la tenim clara, al menys a priori, i és que tant el
grup de caminants com el de ciclistes, estimen la
muntanya, gaudeixen molt practicant el seu esport
preferit al mig de la natura i tots dos grups a la seva
manera. I qui estima la muntanya, té un gran respecte per la flora, per la fauna i per les persones.
Això si, baixar un d ’ aquests corriols i “ trialeres ”
pels de btt, no té preu....
Una abraçada,
Jordi Vilajoan

Diada 2015
A les 9 del matí, com cada any havíem quedat a la
cantonada de la piscina, però el dia no s'havia aixecat
gens clar i a les 8 queien gotes. No és d'estranyar
doncs que a l'hora indicada fóssim menys que altres
anys.
Poc a poc però, segurament animats perquè el temps
anava millorant, van anar fent cap els habituals de
cada any per pujar al Cim del Calamot a posar la Senyera, i celebrar la Diada Nacional de Catalunya.
Finalment érem al voltant d'una quarantena de persones, entre les quals una bona quantitat de nens i nenes.

vam haver de passar una estona fent els forats que
faltaven per poder posar el pal de la senyera.
Per fi vàrem poder posar la senyera que per efecte
de la brisa molt moderada que bufava, va lluir magníficament. Com no podia ser d'un altre manera, es
va acabar l'acte amb el Cant dels Segadors.
Dissortadament la nostra senyera enguany no va
durar ni 24 hores.
Miquel Zurriaga

Tots coneixem el Calamot i per tant sabem que és una
pujada molt curteta, però sí que cal explicar que per
alguns, els que pujaven els pals de la senyera i els estris per clavar-los, es va fer una mica més dura.
Anant per diferents indrets de Catalunya es veuen
molts llocs on durant tot l'any hi voleien senyeres, sense que ningú les toqui li les malmeti. No és el nostre
cas. A nosaltres cada any ens fan malbé la instal·lació.
Per això els dies precedents vam estar pujant per preparar els forats, la superfície de la roca, ... . Com que
no s'havia acabat tota la feina de preparació, encara
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Tres avencs amb bicicleta

Espele i BTT

que ens va demostrar que el dia no seria tan divertit i
ple de floretes com els nostres caps havien pensat. Un
cop al trencall cap a l ’ avenc vam amagar les bicis
rere un arbust i vam entrar i sortir, ràpid i conscients
que només era el primer.
Un cop a les bicicletes de nou ens vam dirigir a l ’
avenc Joan Cabeza. Aquí deixàrem les bicicletes lluny
de l ’ avenc perquè la malesa ja no ens permetia continuar i vam seguir a peu. Arribàvem a la boca de l ’
avenc a les 12:00 i, com en els altres, un muntava la
instal·lació i començava a baixar per a anar fent via.
No anàvem precisament sobrats de temps.

El dia següent els comentaris dels tres pel whatsapp
van ser:
- estic destrossat, tot “tullit ” . Mare meva.
- jajajaja, jo he dormit “de tirón ” al sofà.
- M ’ ha costat infinit activar-me avui.
Era la una del migdia quan teníem aquesta conversa
amb el mòbil el Marc, el Jordi i jo. Si miràvem 24 hores enrere estàvem en les profunditats d ’ un avenc al
Garraf, el segon del dia i no l ’ últim i encara ens quedava el pitjor tros en bicicleta. Però anem a pams.
Per al dia 16 d ’ agost teníem pensat de fer alguna
cosa, però no sabíem ben bé el què. Després d ’ anar
pensant i desvariejant vam planificar la nostra sortida,
3AVENCS&BICI. És tractava de sortir de Begues i desplaçant-nos en bicicleta, fer tres avencs, acabar baixant al Port Ginesta i anar fins a Gavà. Els tres avencs
triats van ser: Can Sadurní (-84m), Joan Cabeza (62m) i Hanna Svacbroc (-65m). Vam mirar el material
que necessitàvem i vam substituir els “petates ” per
motxilles per a un millor transport en bicicleta.
Amb tot preparat ens plantàvem a Begues el 16 d ’
agost a les 7:00 del matí, amb més fred del que pensàvem, i començàvem a pedalar. Per a arribar a l ’
avenc de Can Sadurní tocava fer una pujada per asfalt .

Havent completat ja el segon avenc, menjat algunes
barretes energètiques i altre cop a les bicicletes vam
començar l ’ últim tros de pujada sobre les dues rodes. Aquest era el més dur ja que havíem de superar
el desnivell que ens separava del Coll de la Morella,
uns 320 metres. Les forces a les cames ja ens havien
abandonat i alguns trams els vàrem fer a peu i sota l ’
amable sol d ’ e stiu del Garraf. Arribàvem a l ’ últim
avenc, la Hanna Svacbroc, a les 15:40 i bastant cansats ja. Aquest és un avenc de 65 metres i molt estret
en tot el seu recorregut vertical. Hi havia manca d ’
oxigen a la part baixa i això no ens va permetre fer la
última galeria i, com sempre, foto de rigor i cap amunt
de nou. La diferència amb les altres vegades és que,
aquest cop, en un dels passos estrets la càmera de
fotos va decidir deixar-se anar de l ’ arnès i quedar-se
reposant en una roca.
Ja fora de l ’ a venc i havent decidit que la càmera es
quedaria uns dies allà dins vam tornar on havíem
amagat les bicicletes mentre maleíem els suaus arbustos del Garraf. Un cop a la carretera ja només teníem
la baixada del Ratpenat per davant i la tornada a Gavà
des de la platja, un tràmit. A les 20:00 donàvem per
finalitzada l ’ excursió amb unes cerveses i unes braves a la Rambla. Havíem fet prop de 40 km en bicicleta i tres avencs en 13 hores i amb més dificultats
de les que ens pensàvem. Estàvem molt orgullosos
Joan Zurriaga

Canvi de funcionament del rocòdrom
A partir d'ara només hi haurà accés lliure a les cordes.

Els asseguradors, cintes exprés, cascos, mosquetons i
talabards només es podran fer servir els dimecres,
sempre que el Manel Ortí o jo hi siguem. Per tant, qui
vulgui escalar qualsevol altre dia dels assignats a UME
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SEAM

haurà de portar el seu material, a excepció de les cordes. A la recepció de la piscina només hi ha la clau de
l'armari de les cordes, que és el que es podrà usar.
Es pren aquesta mesura perquè en aquest últim any
ha anat desapareixent material.
Enrique Galán
EL GRUP

Travessa Ports de Tortosa en BTT
Aquesta sortida, com moltes d ’ altres, ja s’ h a convertit en un clàssic de la nostra secció. Aquest és l ’
avantatge de portar ja més de tres anys pedalant per
tots els racons del nostre país, que ja anem posant el
II o el III davant d ’ alguna de les nostres sortides.
Tot i així, hem estrenat una nova opció, com és que
sigui la primera vegada que sortim en diferents dies,
en motiu de compromisos que no es poden ni volem
evitar.
Un equip va sortir el dia 11 en el primer tren en direcció Tortosa, i des d ’ a llà va anar a buscar un camí de
terra, en direcció als Ports, que s ’ havia fet en temps
de transvasament de l ’ Ebre que després la gent del
territori va poder evitar. Un altre equip vam sortir el
12. L’equip de l’11 va anar fent camí, voltant els Ports
i anant a dormir al càmping situat al costat del pantà
d ’ U lldecona.
El dia 12 tots dos vam sortir amb l ’ objectiu de trobar
-nos. Els uns, pujant pantà amunt, travessant el barranc de la Fou i dirigint-se cap al refugi Nou Caro,
mentre que els altres vam sortir en direcció Tortosa i
vam enfilar directament els Ports i el refugi. Finalment, doncs, sobre les 14.30 h ens vam trobar, justament en un temps de pluja i fred, molt cansats, ja que
fins aquell moment portàvem més de 1.000 m de desnivell positiu, i encara faltava el pitjor tros. Vam arribar al refugi enmig d ’ una pluja insistent. El dubte el
teníem: pugem o no al Caro? Sort vam tenir del nostre company Cèsar; com sempre passa en situacions
complicades i de dubte, sempre hi ha algú que anima
a la resta. “És clar que hi pugem! ” Ens va dir, tot
segur. Així que si el nostre company està segur, la
resta el seguim. Vam deixar les alforges al refugi, vam
prendre un cafè, una magdalena per dinar, i ens vam
posar en marxa en direcció al cim del Caro, 1.450 m.
En portàvem 1.000 i ens en faltaven 450!
La pujada, duríssima. Per la pluja, que cada vegada
era més forta, pel vent, que cada vegada era més fort
i per la boira, que no ens permetia veure res a cinc
metres. En un moment donat, sentíem que s ’
acostava un cotxe, però no el vèiem. Què complicat!

BTT

volta. Dutxa calenta al refugi, estoneta davant la llar
de foc i un bon sopar. Que bé que ens cuida la Maria!
Estoneta planificant coses noves. De debò que anirem
al Marroc algun dia? Si ens ho proposem ho complirem, eh?
L ’ endemà, un dia esplèndid. Vam travessar un altre
cop els Ports. Si el dia anterior ho vam fer d ’ oest a
est i d ’ est a oest, avui tocava de sud a nord. Hem fet
una creu. Passem a l ’ altra banda i ens trobem de cop
i volta, sobre l ’ a ltra carena, la que mira a la plana d ’
Horta i tots els poblets de la zona; Arnes, Beseit,
Arenys, Lledó... i també les Roques d ’ en Benet, grans
roques granítiques, esplèndides, dominadores, un altre
dels símbols del parc. Quanta meravella! Per què hem
d ’ anar lluny de casa a gaudir de grans espectacles
naturals, si els tenim aquí?
Baixem com podem, és cert; molt complicat, quasi tot
el bosc caminant, no som imprudents, fins que trobem
el camí i aquí sí, tornem a muntar les bicis, tornem a
pedalar i tornem a sofrir de mal de cames...
Ara descobrim un terreny nou. Entrem als Estrets d ’
Arnes, una altra fantasia. Seguim riu avall entre penya
-segats, cada vegada més estrets. La gent es banya i
nosaltres tenim una mica d ’ enveja...
Sortim a la Franqueta, ens recordem que vam venir-hi
l ’ any passat en una sortida social de l ’ U ME, i arribem a Horta, on dinem. És festa major, però tenim la
sort dels campions i trobem taula de seguida.
Després, com si ens perseguís algun esperit maligne,
ens posem de nou sobre les bicis i en dues hores i poc
més ens plantem a Tortosa seguint la via verda. No
ens hem aturat per res, volíem batre un altre record!
I després un altre cop el tren, el trac-trac que ens permet recordar el que hem fet; no sé si somiem desperts, o viatgem adormits, pensant en el que hem fet i
en el que volem fer. Marroc? Tot és possible...
Jordi Vilajoan

Però que bons son aquests moments! Així som els de
BTT de l ’ U ME, agosarats, amb control, però no ens
fem enrere. En el seu dia dubtàvem entre el SEMPRE
AMUNT i el MAI RODARÀS SOL, com a ensenya distintiva del nostre equip, i vam escollir aquesta segona,
perquè la primera de manera sospitosa ens la va prendre un altre grupet.... De vegades parlem massa.
Dalt del cim feia fred; ens hi vam estar uns minuts,
pocs, justos per fer-nos algunes fotografies i trucar a
casa per tranquil·litzar les famílies i de seguida mitja
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Campaments 2015 a Riugrèixer!
Campament base

Aquest any, els Campaments han vingut plens de
sorpreses. Han estat 10 dies, com sempre, i teníem
tres grups d ’ e dat, com sempre. Però aquest any,
ens hem vist immersos en la prehistòria durant tots
els dies.
Vem començar pujant als autocars que ens portarien
a l ’ aventura. Un va marxar cap a França, on Itinerant començaria la ruta. L ’ altre, ens va portar a
Bagà, al terreny de Riugrèixer. Sabíem que ens havia de ploure el primer dia, així que vem anar fent
via a l ’ hora de muntar tendes i preparar activitats, i
efectivament va arribar la pluja... però això no va
ser un impediment per a la diversió, ni per les primeres activitats, que vem fer-les amb la capelina
posada. A la nit, ens van presentar la temàtica dels
Campaments. Els infants i monitors es van separar
en 4 tribus, els caçadors, els artesans, els exploradors i els curanders. Durant els 10 dies, vem estar
fent activitats al voltant de la prehistòria, vem fer
cabanes als Serveis diaris (aquell moment del dia en
que ens dividim per a fer activitats que millorin el
funcionament dels campaments), vem competir entre tribus, ens vem fer emboscades els uns als altres, vem anar de cacera pel riu, vem fer gimcanes,
jocs de pistes, raids... i finalment, a la tornada de la
segona ruta d ’ Anar i Tornar, vem descobrir que
tots formàvem part de la mateix tribu, la Supertribu
de la UME, i cada grup tenia una especialitat dins
aquesta tribu.
A partir del 8è dia tot es torna especial, i aquest any
no va ser menys. Vem fer la fira i el ball de Festa
Major, disfressant-nos de “Picapedres ” i a la nit, la
guàrdia del Zorro (aquell personatge que durant els
dies i les nits fa brometes) on els infants es tornaven
per estar vigilant tota la nit. Al matí del dia següent
Página 6

doncs, tocava descobrir quin monitor o monitora havia estat el Zorro. A mig judici, ens va sorprendre l ’
arribada del grup d ’ Itinerant, que havien decidit
arribar abans donada la previsió de pluja. Pluja que
va arribar quan acabàvem de dinar, però que ens va
permetre seguir amb la planificació del que ens quedava de dia. A la nit, cada una de les especialitats de
la tribu va ensenyar als demés de que eren capaços,
acabant amb el grup d ’ Itinerant, que ens va demostrar les seves habilitats per veure si els acceptàvem a
la tribu.
L ’ última nit, vem anar a dormir cansat, emocionats i
una mica tristos, l ’ endemà venien els pares, passaven el dia amb nosaltres, feien la gimcana, dinaven
allà, veien els últims preparatius per a marxar i s ’
acabava l ’ aventura... però no patiu! L ’ a ventura
continua durant l ’ any a la Secció Infantil i Juvenil, i
per suposat als Campaments dels 2016!
Laura Zurriaga

Anar i Tornar

“On va el sac? ” , “Quan falta? ” , “Quina gana! ” , L ’
Anar i Tornar (AiT) es posa en marxa.
Del 31 de juliol al 9 d ’ a gost es van realitzar els campaments UME 2015 a Bagà. Als nens i nenes de 12 a
14 anys els esperaven dues rutes de dos i tres dies,
respectivament.
La primera d ’ elles nomes fem una nit fora del base,
així que carreguem la motxilla amb els bàsics de l ’
AiT i ens posem en marxa. Ens dirigim al Paller de
Dalt, on tot surt com havíem planejat excepte el
temps (on havíem guardat les capelines?). Un guarda

forestal ens comenta que l ’ Inuncat s ’ havia activat
en aquella zona i que no era segur plantar tendes,
així que seguim les seves indicacions i pugem a un
EL GRUP

Tornem a la zona de Bagà!
sopem i tothom al sac, que és tard i vol ploure, en el
sentit literal del refrany. Per sorpresa nostra ens aixequem secs, esmorzem i ens disposem a desfer el
camí fet el dia anterior i posar rumb al campament
base. La tornada la considerem un passeig, tot baixada, cap núvol i amb una parada prèvia al cap: la
piscina del poble de Bagà.
La segona ruta carreguem més les motxilles, i... ens
dividim en dos grups! Un grup caminarà del campament base fins al refugi de Sant Jordi, farà nit, a l ’
endemà pujarà el Moixeró (2091m) i tornarà a baixar al refugi de Sant Jordi per continuar baixant els
empedrats fins a fer nit al peu d ’ aquests. El tercer
dia, camí cap al base, amb previ pas pel riu on els
dos grups es trobaran. L ’ a ltre grup farà la ruta però
a la inversa.
Després de molt caminar, algunes botes trencades,
una nit a un refugi, un rotllo de cinta americana,
alguna migdiada col·lectiva i sobretot molts riures,
ens retrobem els dos grups per explicar-nos les vivències d ’ aquests dos dies separats. Fa bon dia i
acabem la ruta i l ’ experiència de l ’ AiT plegats,
amb bany al riu i dinar de germanor, encara que a
l ’ arribar al base hem de plantar tendes, tornar a fer
la motxilla, rentar olles i paelles, tornar menjar,
bombones i fogonets, dutxar-nos... Òndia que bé
estàvem de ruta!

Infantil i Juvenil

confessa que era ell el que feia els sorolls, el vam
haver de felicitar perquè en aquell moment ja només
podíem riure. No podíem fer una altra cosa!
Maria: La millor proposta de com retallar camí. Veient
el camí a l ’ altre costat d ’ un riu (sense pont ni pas
visible) la Maria va proposar travessar-lo per estalviar
un bon tros de camí i així recuperar el temps perdut
en equivocar el camí. Passar tots fent equilibris no va
ser gens fàcil i fins hi tot va requerir que els monitors
ens descalcéssim per ajudar-los a creuar per sobre
les pedres. Us imagineu qui va ser la única que va
caure al riu?.
Joan: Hi ha confiança, oi Joan? La veritat és que el
Joan mai ha caminat al davant del grup, sempre ha
anat més aviat tranquil, xerrant cap al final. Fins que
aquest any hem fet un descobriment (ell inclòs) meravellós; en Joan amb música és invencible!!! Però
invencible de debò! Sempre el primer i mai es cansa,
va fer 10 km de pujada el primer i quasi corrent.
Marta: Joc de proves entre les tendes al mig de la

Esteban Torres

Itinerant

M ’ han dit que he de tornar a fer una crònica del
campament itinerant, igual que l ’ any passat. Ho
farem diferent.
Jordi: La caiguda més artística de tota la història del
Campament Itinerant. Paraules seves: ” He pujat
aquí dalt a fer una foto d ’ aquesta preciosa sortida
de sol, i al baixar he ensopegat i he caigut. I és clar,
perquè no es trenqués el mòbil, no he posat les
mans a terra ” S ’ h a de dir que acabàvem de fer un
vivac ben xulo davant el cementiri d ’ Ur i que el Jordi va caminar els 10 km d ’ aquell dia,valent amb la
cama ferida.
Vicenç: Estem en el nostre segon vivac, prop de St.
Joan de l ’ Avellanet, dins d ’ un bosc al costat d ’ u n
riu. Estem tots estirats i començant a dormir i de
sobte se senten sorolls, com un animal trepitjant
branques. El soroll segueix, no para i comença la
paranoia col·lectiva, anem a fer una investigació
(amb pals a la ma), el Vicenç també ve. No trobem
res però quan tornem ja no se sent. L ’ endemà ens
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muntanya. Tercera prova: L ’ equip que sigui capaç
de tocar l ’ e squella d ’ una vaca guanyarà moltíssims
punts. Tenen 10 minuts. El Jorge tria una vaca jove i
una mica coixa per intentar domar-la, es passa quasi
els 10 minuts calmant-la i fent intents per apropars ’ h i, parlant-li i buscant que confiï en ell. Finalment
al límit dels 10 minuts fent una increïble finta a tota
velocitat aconsegueix tocar l ’ e squella. Cinc segons
més tard la Marta està agafant l ’ esquella amb la mà
tranquil·lament al costat de la vaca, sense immutarse mirant-nos a tots somrient.
Són algunes de les històries i anècdotes que es viuen
en un Campament Itinerant, una petita mostra de les
moltes que vam viure. Érem 16 en total i no acabaríem mai, però pregunteu-li a qualsevol d ’ e lles o ells i
ja veureu com cada cop la història d ’ a quest estiu és
més màgica a mesura que us n ’ expliquen més coses.
Marc Zurriaga
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GR-11 De Sallent de Gállego a Sant Nicolás de Bujaruelo
una circular per la mateixa zona. Passàrem la nit el
Paco, l ’ Ángel, la Merche, la Isabel, l ’ Enrique, l ’
Òscar, el Manel i el Juan.

Dues noves etapes que sumem al traçat pels Pirineus
d'aquest sorprenent i encisador GR-11. El nostre objectiu es va iniciar a la localitat de Sallent de Gállego i
havia d ’ acabar al Pont dels Navarresos, a l'entrada
del Parc Nacional d'Ordesa. Uns 43 km aproximadament que havien de fer-se en tres jornades tenint en
compte l'ascensió a colls que arriben els 2.800 m de
desnivell.
Com és habitual en aquest tipus d'itineraris, les combinacions de cotxes són uns dels punts més delicats a
tenir en compte. Per tant vam optar per deixar el vehicle al refugi de Sant Nicolau de Bujaruelo. Aquí, un cop
efectuat l'obligat dinar, vam iniciar el tram fins al Pont
dels Navarresos. Pont de Santa Elena i primer inconvenient de la jornada: vam quedar amb el taxi a una hora establerta i si optàvem pel desviament del Camin
dera Escala no hi seríem a l'hora convinguda. No teníem cap més opció que finalitzar l'etapa retallant per la
pista. El transport contractat ja ens esperava al punt
de trobada i per una sinuosa carretera ens van conduir
fins a la població de Sallent. El tram de Sallent de Gállego fins al refugi de Respomuso l'iniciem des del mateix centre de la població sota l'atenta mirada de la
Penya Foratata, per un camí que en molt poc temps
ens va deixar a l'embassament de la Sarra; el voregem
per la seva esquerra i comencem l'ascensió. Passem el
Pas de l ’ Onso i vam descobrir les grans extensions de
massa arbòria que van ser arrossegades cap als estrets del riu, un caos de troncs seccionats per les allaus
de la temporada passada. La senda continua guanyant
alçada i es mostra davant nostre la gran presa de l ’
Ibón de Respomuso des d'on parteixen les canalitzacions que alimenten les centrals hidroelèctriques que
hem anat deixant en el nostre itinerari. La jornada
acaba al refugi, on vam rebre una grata sorpresa en
trobar-nos amb un grup d’UME que estava realitzant
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E L G R UP

La segona jornada es torçava entrada la matinada:
des de les lliteres la tempesta, juntament amb el vent
i la pluja, es feien sentir amb intensitat. Esmorzar i
espera valorant opcions davant les inclemències. Va
parar de ploure, es van obrir clarianes, i va ser el moment de marxar. Ens acomiadem de l'altre grup d ’
UME. Iniciem el nostre itinerari en direcció coll Tebarrai (2.782 m), el punt més alt de tot el GR11. Ens
vam trobar amb certes dificultats per travessar un
torrent crescut després de les pluges; vam llançar una
mirada a una aresta per on caminava l'altre grup d ’
UME i de nou va començar la pluja i el vent. Ens vam
haver d ’ equipar al complet i iniciar una dura pujada
cap al coll on vam passar molt fred. Per fi arribem al
Collado Tebarrai, Coll de l'Infern, i descens cap als
Ibones Azules on cessa la tempesta. En el nostre descens fins al refugi de Bachimaña no ens vam creuar
amb ningú, excepte un ramat d'ovelles; la solitud del
lloc ens va fer pensar que les condicions meteorològiques en són les responsables. Baixada ràpida des
Bachimaña entre belles i espectaculars cascades. Un
tram ple d'activitat: muntanyencs cap al refugi, corredors de muntanya, barranquistes, joves inexperts que
proven per primer cop una ruta de muntanya i queden sorpresos per la mitjana d'edat que es troben, a
la qual cosa no podem justificar un perquè. Ens allotgem al refugi Casa de Pedra.
La tercera jornada clareja novament grisa, freda i inestable però sense pluja. Iniciem l'ascensió al coll de
Brazato sobre les set del matí; cal superar un desnivell de nou-cents metres, però les ziga-zagues del
camí el converteixen en un itinerari còmode. Isards
pel camí i una altra gran quantitat de bolets disposats
a ser caçats. La imatge del gran Vignemale (3.303 m)
es mostra en superar el coll de Brazato; a partir d'aquí s'inicia el descens per tota la vall de Bujaruelo
mitjançant un itinerari d'estanys, cascades, bestiar,
marmotes, prats i imatges per ser capturades. Patim
la caiguda al riu d'un dels components sense més
conseqüències i la Cabaña del Cerbillonar ens va servir de refugi a l'hora de menjar. Per finalitzar la nostra
última etapa, vam realitzar una visita al pont penjant
que està ubicat en un racó i que semblava una exposició micològica. Després, descens ràpid per la pista
per finalitzar amb un bany al pont romànic de Sant
Nicolau de Bujaruelo, i la cerveseta de rigor acompanyada d ’ una consistent hamburguesa. Objectius assolits i el GR-11 continuarà al 2016.
Juan Pérez

Entrevista a … la Laura Zurriaga

El soci

Després de cinc anys com a monitora s’ha decidit a fer el salt cap a una nova responsabilitat:
dirigir uns campaments.
Però per a la Laura no tot és la muntanya i els
nens. L’altra afició que porta al cor, és formar
part d’un grup casteller, en aquest cas de Cornellà. I ho viu intensament !
Estudia químia a la UB i sempre que pot i troba
alguna feina l’aprofita, ja sigui fent reforç escolar, de cangur o portant a terme extraescolars.
També li encanta la cuina. És tota una xef. Tant
et prepara un plat per dinar o sopar molt original com un pastís de qualsevol mena. I per últim
cal dir que li encanta estar amb els amics. De fet
alguns encara els conserva des de la llar d’
infants, que ja és dir!
Enèrgica i alegre, quan es proposa una cosa , és
molt tenaç i no es rendeix fins aconseguir-ho.
És la sòcia núm. 1820
Com arribes a l’UME i des de quan?

Què implica organitzar uns campaments?

Crec que hi he estat sempre, o si més no, no recordo
quan la vaig trepitjar per primer cop! Tota la meva
família en forma part, sóc la petita de tres germans,
i recordo com, abans que jo comencés a anar-hi, ells
ja estaven a la Secció Infantil.

Molt de temps i molta dedicació. Vem començar al gener
i vem acabar al setembre (amb la reunió de valoració).
Implica planificar molt bé tot el que es farà, quan es
farà, com embastar bé tot allò que forma els Campaments per a que, un cop allà, funcioni com una seda, i
sobretot envoltar-te d'un bon equip que arribi a allò que
tu no pots abarcar.

Quines disciplines has practicat dins de l’UME?
He estat des de ben petita a la Secció Infantil i Juvenil, de nena i ara de monitora. Fora d ’ aquesta secció, vaig fer escalada un temps.
Com veies els campaments quan eres una nena
o una noia?
Com els millors 10 dies de l ’ any. Em retrobava amb
amics que només veia als Campaments, feia coses
que no podia fer durant l ’ any. Eren 10 dies molt,
molt intensos i molt, molt feliços.
Què t’ha portat a fer un projecte “diferent” dels
Campaments?
Suposo que com que he estat anant de Campaments
des del 2000, he tingut temps de veure ’ n bé el funcionament, valorar-lo i buscar allò que se ’ n pogués
millorar. No és un projecte “diferent ” en realitat, és
una evolució del que ja teníem. Cada any s ’
evoluciona i es milloren alguns trets, i enguany, amb
el boníssim equip humà que teníem, ha estat fàcil i
gratificant fer els canvis necessaris per millorar.
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Quin ha estat el moment més dolç amb els nens? El
més divertit? O el més atrevit?
Durant la ruta d ’ Anar i Tornar, quan ens vam quedar
sols els nens, nenes i monitors del Base i vam anar a
dinar al costat de la cabana que havíem estat construint.
Va ser molt maco veure com, en lloc d ’ e star asseguts
en taules i per tendes, sèiem tots junts a terra i menjàvem tots a l ’ hora. El més divertit, tot i que he d ’
admetre que a mi mai m ’ ha fet gràcia, va ser el dia de
la Kakamakataka (activitat on ens embrutem); vam fer
un tobogan gegant amb lones al forat entre dues escales!
Una frase per recordar que defineixi aquests campaments:
No en tinc una de concreta, no crec que pugui definir-los
només amb una frase. És el primer any que els he viscut
com a coordinadora i m ’ ha semblat una experiència
increïble, he tingut el millor equip humà que hauria pogut desitjar i tot ha anat com una seda!
Mercè Mitjans
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Descoberta de la Serra de Llaberia des de dos miradors , la
Mola de Colldejou (922m.) i la Miranda (918m.)
Sortim des de Colldejou, poble als
peus de la rocosa
Mola pel seu costat
est. Des del nucli
urbà anem a buscar
cap al N el sender
GR-7 que, a través
d ’ un rètol, ens
informa que seguirem durant una estona el camí de
Colldejou a la Torre de Fontaubella dins l ’ E s pai Natural Protegit de la Serra de Llaberia. Deixant enrere
Colldejou per un camí perfectament definit i empedrat
es passa a un corriol que, en direcció N, ens deixa
veure les primeres panoràmiques i un tastet del que
vindrà posteriorment. Al cap de poca estona, a l ’ inici
d ’ un camí ascendent a la nostra esquerra trobem
nous rètols indicadors. Nosaltres seguirem el mateix
GR-7 i ara amb indicacions a la Mola pel GR 7-3 que
agafarem més endavant. Passant a prop de la Font
Freda i poc abans d ’ una tanca, el camí gira a l ’
esquerra en diagonal i estrenyent-se s ’ endinsa en un
bosc frondós sense deixar de pujar. Seguim els senyals del GR sense pèrdua i un rètol de fusta ens indica
el camí a seguir per arribar a la Mola de Colldejou. Si
estem atents, ja dins el bosc, quan hem caminat uns
pocs metres, a la nostra dreta hi ha restes d ’ una
construcció amb vistes vertiginoses cap al NE i fins al
mar.
L ’ a scens a partir d ’ ara es fa més feixuc sobretot
quan sortim del bosc i observem que hem guanyat
força alçada i que encara, i fins i tot ajudant-nos de
les mans, hem d ’ enfilar-nos més a dalt. La paret
majestuosa més oriental de la Mola se ’ ns presenta
davant nostre i, tot i semblar inaccessible, el sender
GR 7-3 hi arriba fins a dalt. Hem d ’ anar amb compte
amb les pedres ja que el terreny pedregós i l ’
habitual vent que bufa a la zona fan més complicada
l ’ ascensió, com si estiguéssim al Pirineu. Acabem d ’
ascendir per la canal de la Batllet, ara ja sí amb vistes
panoràmiques espectaculars. Darrere nostre, la serra
de l ’ Argentera; més enllà, les muntanyes de Prades i
a la nostra esquerra i al davant, parets de roca abrupta. Senyals grocs ens ajuden a acabar d ’ a rribar al
llarg cim de la Mola de Colldejou, culminat per les restes d ’ una fortificació carlina que ens pot servir per
menjar i beure alguna cosa arrecerats.
Les vistes a 360º són vertiginoses a l ’ est, amb Colldejou als peus i el mar proper, amb l ’ Hospitalet de
l ’ Infant més enllà. Cap al sud veiem el nostre proper
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objectiu, la Miranda i més enllà el relleu dels Ports.
Les muntanyes de Prades, l ’ Argentera amb el seu
parc eòlic i fins i tot bona part del litoral de la Costa
Daurada fins al Garraf en dies més nítids. Després de
signar en una llibreta dins una de les bústies de l ’
extens cim i gaudir del paratge, procedim a baixar la
muntanya pel seu costat SO amb una senyalització
més precària, però de seguida amb marques de color
blau que anirem seguint per un corriol primer pedregós i una mica inclinat que es convertirà després
en una zona amb més arbres, ja fins a arribar a Coll
de Guix, on ens haurem ajuntat amb el GR-7 metres
abans. Indicació de fusta: la Miranda. Cruïlla de camins, i nosaltres seguirem el de davant nostre que
s ’ inicia ja costerut. És la drecera d ’ en Ramon, camí
amb molta pendent dins un bosc de pins i alzines,
frondós en alguns trams, i on seguirem les discretes
marques blaves pintades fins gairebé a dalt del cim.
És una zona de gran bellesa. Després superem una
paret de roca amb una grimpada sense dificultat i a la
nostra esquerra ja se ’ ns apareix el radar meteorològic i la seva inconfusible bola blanca molt vistosa a les
contrades i un gran vèrtex geodèsic: la Miranda de
Llaberia
(918 m). De nou vistes àmplies cap a la costa i a la
veïna Mola de Colldejou i la serra de Llaberia.
El descens el farem pel mateix camí per on hem pujat, anant molt amb compte amb la desgrimpada i
amb la baixada, sobretot si el terra és humit. Cal tenir
molta cura. Un cop a Coll de Guix seguirem per pista
cap a la dreta en direcció a Colldejou pel GR-7 fins on
arribarem al nostre punt d ’ origen.
Fitxa tècnica
* Origen/final: Colldejou (415 m), ruta circular
* Com arribar-hi? En cotxe des de Reus, Ctra.T-310 a
Montroig del Camp i T-322 a la Torre de Fontaubella,
desviació Colldejou
* Altitud mínima/màxima: Colldejou (415 m)/Mola de
Colldejou (922 m)
* Distància/Desnivell/Dificultat: 11 km/1.600 m total
(800+/-)/Mitjana
* Temps aproximats: Colldejou-Mola: 1h30’/ Mola-coll
de Guix: 1h/ coll de Guix-Miranda (A/T): 1h20 ’ /coll
de Guix-Colldejou: 45 ’
* Dificultats: Fort desnivell en molts trams, trams relliscosos; grimpada fàcil a la Miranda; en cas de boira
o mal temps, millor renunciar a l ’ excursió



Atractius: Vistes i paisatge. Serra de Llaberia
Jordi Llorens
EL GRUP

21a Marxa del Garraf
Un any més arriba el nostre gran esdeveniment: la
Marxa del Garraf! Arribem a la 21a edició, després de
dues cites molt especials. El 2013 va coincidir amb el
50è aniversari de l’UME, i tot just fa un any vam celebrar-ne la 20a edició. Han estat dues efemèrides que
han deixat el llistó ben alt a tots els nivells.
Continuem formant part de la Copa Catalana de Caminades de Resistència de la FEEC. De fet, i com ja és
tradició des de fa uns quants anys, clausurem el calendari i tanquem la temporada d ’ a questa competició.
Vam obrir les inscripcions el passat 20 de setembre,
amb 900 places per a la llarga (48 km) i 500 per a la
curta (21 km), de les quals reservem 100 per a inscripció presencial al nostre local social. Podem dir que el
procés avança a molt bon ritme. La distància més llarga, que puntua per a la Copa Catalana, manté els 48
quilòmetres del 2014, edició en què vam dur a terme
una modificació molt important en el recorregut. La
distància curta manté els 21 quilòmetres, però, igual
que la llarga, tindrà un canvi molt significatiu entre el
control de la Clota i l ’ arribada, a Gavà.
La bona acceptació que vam observar entre els participants fa un any amb el canvi que vam impulsar a la
Marxa del Garraf llarga ens ha motivat a continuar buscant possibles alternatives en altres trams a favor de la
comoditat dels caminants i la seguretat de la prova.

de Can Flocant, i arribant a Gavà després de travessar
l ’ asfalt de la urbanització de la Sentiu. Doncs bé, enguany volem provar de desviar el camí i continuar durant uns pocs quilòmetres pel GR 92, fins a l ’ alçada
del castell d ’ Eramprunyà, punt en què els caminants
es desviaran per corriols en direcció a l ’ er mita vella
de Bruguers i posteriorment al dipòsit d ’ a i gua de la
Sentiu. Des d ’ a questa alçada, ja per pistes forestals,
continuaran fins a la zona de pícnic de la Sentiu per
encarar la recta final fins al punt d ’ arribada.
Què guanyem amb aquesta proposta? Creiem que serà
d ’ a grair evitar l ’ a sfalt a pocs quilòmetres de l ’
arribada i amb l ’ esgotament que arrosseguen els participants. També aconseguirem una ubicació millor per
a l ’ últim punt de control i ens estalviarem creuar dues
vegades la carretera de la Sentiu, amb el reforç de seguretat que això implica.
Quins seran els obsequis enguany? I els preus d ’
inscripció? Us avancem que ens veiem el diumenge 8
de novembre, a la plaça Jaume Balmes de Gavà. Als
valents que fareu la llarga, us esperem a les 6 del matí,
i als prudents que us animeu a la curta, a les 8. La resta d ’ interrogants els podeu resoldre visitant el nostre
blog, on trobareu tota la informació i podreu seguir-ne
l ’ actualitat: marxadelgarraf.blogspot.com

Aquesta part renovada de la Marxa del Garraf de 48
quilòmetres es manté i, com apuntàvem, ens hem animat a fer més canvis en totes dues distàncies a la part
final, passada la collada de la Clota, punt de control i
d ’ a vituallament en què es troben els participants de
la G48 i de la G21. Ja fa uns quants anys que, a partir
d ’ a quest punt, els caminants han anat a buscar el
camí medieval fins a la Sentiu, passant per les ruïnes

DATES

OCTUBRE 2015

SECCIÓ

ACTIVITAT

Excursionisme

OKTOBERFEST

Sopar a l'estil bavarès alemany a la nova cuina del local social de la
UME. Informació i inscripcions al vocal de la secció o al coordinador de l'activitat.

Dissabte 3

Entitat

FIRA D'ENTITATS

Un any més participem a la Fira d'Entitats de Gavà. De 10 del matí a 21 del
vespre, serem a la nostra carpa informativa a la Rambla.

Dissabte 3

Excursionisme

SENDERISME

GR-I, 18a etapa: Hostal Roig - Riu Noguera Pallaresa. Inscripcions a secretaria o al coordinador de l'activitat.

Entitat

APLEC DE
SANT MIQUEL

Pujada al Castell d'Eramprunyà a peu i BTT. Xocolatada, Repicada de la
campana Miquela, Tallers, Jocs Medievals… Sortida 8,00 pl. Batista i Roca

BTT

SOPAR A LA PLATJA

Del 10 al 12

SEAM

PROJECTE "17 CIMAS"

Dimecres 14

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA

Divendres 2 i
Dissabte 3

Diumenge 4
Dijous 8
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DESCRIPCIÓ

Oriol Barberà

Sortida amb bicicleta fins a la platja i sopar. Prepararem entrepans d'ous
ferrats. Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.
Ascenció als cims de Peñalara (Madrid) i Pico Lobo (Castella-la Manxa).
Més informació al vocal de la secció o al coordinador de l'activitat.
Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca
Josep Soler Vidal, Presentació del llibre "Salnitre" d'Antoni Real.
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DATES

OCTUBRE 2015

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

Excursionisme

SENDERISME

Sorita per Malanyeu (Berguedà). Informació i inscripcions a secretaria o al
vocal de la secció.

BTT

SORTIDA

Gourmetbike pel Delta de l'Ebre. Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar
Lorenz, o a Secretaria.

Dissabte 24

Infantil i Juvenil

ACTIVITAT
DE TARDA

Dissabte 24

SEAM

VIES FERRADES

Dissabte 24

BTT

SORTIDA

Excursionisme

SENDERISME

GR-I, 2 últimes etapes. Informació i iscripcions a secretaria o al coordinador de
l'activitat.

Dissabte 31

SEAM

SENDERISME

Integral per Montserrat. De Can Maçana al Santuari, i tornada. Més informació al coordinador de l'activitat. Inscripcions a secretaria o al coordinador.

Dissabte 31

BTT

SORTIDA

Prèvia prehistòrica. Ruta amb BTT. Dificultat alta. Més informació i Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dimecres 4

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA

Diumenge 8

Entitat

MARXA DEL GARRAF

21a Marxa del Garraf. 48km amb 3,600m de desnivell acumulat, i 21 km
amb 1,700m. Informació i inscripcions a marxadelgarraf.blogspot.com.es

Dijous 12

BTT

SOPAR A LA PLATJA

Sortida amb bicicleta fins a la platja i sopar. Prepararem entrepans d'ous
ferrats. Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.

Dissabte 15

BTT

SORTIDA

Pedalada popular BCN-Sitges. Sortida amb cicle turista de dificultat
baixa. Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.

SEAM

PROJECTE "17 CIMAS"

Ascenció als cim de San Lorenzo (La Rioja). Més informació al vocal de la
secció o al coordinador de l'activitat.

Dissabte 21

BTT

SORTIDA

Serra Seca. Sortida amb bicicleta de carretera de nivell moderat. Més
informació i Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.

Diumenge 22

BTT

SORTIDA

Pantà de Vallvidrera. Sortida amb BTT de nivell fàcil. Més informació i
Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.

Cap de setmana
Infantil i Juvenil
21 i 22

SORTIDA

Sortida de cap de setmana. Més informació al vocal de la secció o al coordinador de l'activitat. Inscripcions a secretaria o al coordinador.

Dissabte 28

SORTIDA

El Castell de Milany. Sortida amb BTT de nivell mig. Més informació i Inscripcions, al delegat de la secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.

Dissabte 17
Cap de setmana
17 i 18

Cap de setmana
24 i 25

DATES

Cap de setmana
14 i 15

BTT

Activtat de tarda. Més informació al vocal de la secció o al coordinador de l'activitat. Inscripcions a secretaria o al coordinador.
Via ferrada de dificultat baixa. Més informació al coordinador de l'activitat.
Inscripcions a secretaria o al coordinador.
Ruta pel Coll de la Creueta. Dificultat mitjana. Inscripcions, al delegat de la
secció, Cèsar Lorenz, o a Secretaria.

DESCRIPCIÓ

NOVEMBRE 2015

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca J.
Soler Vidal, Presenració del llibre "Corrent cap a l'impossible" d'Albert Jorquera

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

