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Dos cims més del
projecte “17 cims”

21a Marxa del
Garraf

El projecte continua amb il·lusió i el
grup de muntanyencs va creixent a
poc a poc.
Aquesta vegada han aprofitat el
pont del Pilar i han pogut fer dos
cims : un a la comunitat de Madrid i
l’altre a la de Castella-La Manxa. La
proximitat d’ambdós ho ha permès.

EL

L’afluència de nous participants, juntament amb els qui ja l’han feta van
conformar una jornada espectacular.

A hores d’ara sabem que s’ha pogut
fer un altre cim i que esperem publicar en la propera edició.
Redacció

A les pàgines interiors us donem més
detalls.

EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—F

Pot dir-se que un cop més el resultat
és satisfactori en tots els sentits.

UND ADA

1963

Una nova edició de la Marxa del Garraf s’ha dut a terme. Enguany s’ha fet
alguna variació en el recorregut, molt
ben valorada pels participants. També
s’ha modificat la situació del control
de la Sentiu, en un punt molt més
tranquil i ben visible pels marxadors,
tant de la G-21 com la G-48.

El resultat al final de les dues jornades, sensacional.

Redacció

Un
any
més,
aquest és el número que des d’UME
s’ofereix a tots els
socis que portin 6
mesos
com
a
mínim.
La participació que
correspon a cada
soci és de 0,30€
Esperem tenir sort
aquest any!
Bones Festes!

-5Cims: Peñalara i
Pico del Lobo

-6 i 7-
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Marxa del

Entrevista a

Garraf

L’Enrique Galán

Editorial: Seguim endavant!
No ens hem adonat i ja portem quasi ajudar en tasques administratives i
mig any de junta nova. Quina responsabilitat! Encara no som experts,
però anem avançant molt, sobretot
perquè ens hem trobat, com ja sabíem, que els nostres companys del
grup ens donarien un cop de mà.
Una de les coses que més satisfacció
ens ha donat en aquests mesos ha
estat comprovar com la gent s ’ h a
bolcat a ajudar. Ja sabíem que la
principal característica de la nostra
gent és la seva generositat vers l ’
entitat, i que quan cal donar un cop
de mà, som els primers de fer-ho.
Per exemple, com qui no vol la cosa,
hem creat un altre equip de voluntaris. Aquesta vegada no és per a la
Marxa del Garraf, que tan bé ha sortit, ni pel Canicròs o les Raquetes de
Neu. Aquest cop i a petició vostra,
hem format un altre “equip de voluntaris ” , que s ’ han posat en primera línia per donar un cop de mà
en assumptes menys estel·lars,
lluny de grans esdeveniments esportius, però igualment eficaços, com és

Socis nous

de funcionament de l ’ entitat.
Aquí s ’ ha demostrat, un cop més,
perquè l ’ UME funciona com funciona de bé, per la seva gent, com ja
sabíem.
Anem avançant, potser farem les
coses més a poc a poc, però les farem bé; funcionarà bé la pàgina
web, serem transparents i serem
molt propers, i seguirem comptant
amb vosaltres.
Ara se ’ ns acosten les festes de Nadal i de Cap d ’ Any. Amb els nostres petits farem el Pessebre, al gener assistirem al nostre tradicional
sopar i entre tots ens desitjarem
molta felicitat i ja us avancem ara
que el pròxim any 2016 serà espectacular, s ’ estan preparant activitats
molt atractives, de súper-primer
ordre, que entusiasmaran un altre
cop a totes les nostres sòcies i socis.
Des de l ’ UME, molt bones festes a
tothom.

Jordi Vilajoan

Benvinguts/des !
2793 Estel Manetas
2794 Montse Marín
2795 Joan C. Canals
2796 Nerea Salamanca
2797 Alba Salamanca
2798 Marga Montegordo

Notícia FEEC
La Feec signa un acord amb la Federació italiana per a la promoció dels
refugis de muntanya.
Més informació a la web de la FEEC
Redacció

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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Butlletí
Seccions:

Serveis:

•Arxiu i documentació
•Barrancs
•Bicicleta de muntanya
•Càmping
•Competició UME
•Escalada i Alta Muntanya
•Espeleologia
•Excursionisme
•Infantil i Juvenil
•Natura

•Assegurances
•Biblioteca
•Boulder
•Cartoteca
•Formació
•Lloguer material
•Rocòdrom

Composició: Mercè Mitjans
Correcció: Marta Jiménez
Edita: UME
Rambla Lluch, 4
08850 Gavà
Telefon: 93.662.01.24
Web:www.umegava.org
umegava@gmail.com
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Informació de la Junta

El soci

Els punts tractats en la reunió de Junta del passat
dimarts 3 de novembre van ser:

Enrique Galan substituirà al Robert, com a vocal de
la secció.

- Juan Pérez ens presenta un nou projecte: organitzar la COPA D'EUROPA DE RAQUETES DE NEU
des d ’ UME i la Junta dóna el seu consentiment.
Tenim un pressupost aproximadament de 6500
euros, però en qualsevol cas, la FEEC es farà càrrec de la totalitat del cost.

-En Víctor explica que la UME organitza la caminada
de la vegueria, el pròxim mes de Maig del 2016 i
també informa que l ’ Assemblea General de la FEEC serà el pròxim dia 28 de novembre.

- La Junta no aprova donar subvenció al soci Jordi
Alejandro en el seu projecte de Xile, donat que no
porta encara els dos anys com a soci, requisit indicat en els estatuts corresponents a subvencions.

- Miquel Comas comenta la necessitat de reunir-se
els vocals i les persones que organitzen activitats,
per tal de tancar el calendari de l'entitat del 2016.
( es publica a la pàg. 9)

- La Junta no creu convenient que els vocals impedeixin participar en les activitats de les seves respectives seccions, a les persones amb rebuts pendents de pagament.

-S ’ ha informat de les baixes de la Teresa Sangenís
com a secretària i del Josep Gustà com a tresorer.
Estem estudiant les tasques de secretaria, perquè hi
ha uns quants socis voluntaris que podrien assumir
aquestes tasques de manera repartida, per tal que
no recaigui tot en una sola persona.

- El vice president Manuel Garcia presenta pressupost per contractar una nova senyora de la neteja
amb alguna de les empreses del sector a Gavà.
Aprovem NETEGES DACAR, amb un preu de 230
euros al mes, més iva, amb material inclòs.

-La Montse Campmany es reunirà amb les persones
voluntàries per tal d ’ informar de quines són les
tasques concretes de secretaria i farà un acompanyament durant un temps, per tal d ’ assessorar en
com dur- les a terme.

- El vice presidet Manuel Garcia explica que s’ e stà
tornant a parlar el tema del rocòdrom amb l'Ajuntament.

-En quant al tresorer, en Josep Valentí s'ha presentat voluntari per assumir aquest lloc, substituint al
Josep Gustà.

-En

Manel Orti, de SEAM, ens explica que l ’

Seguretat en activitats de muntanya

Jordi Vilajoan

El soci

Es recorda a tots els vocals i socis que guien excursions i activitats de muntanya que és obligatori que els
participants estiguin federats, segons instruccions de
les federacions corresponents ( muntanya i bicicleta).
Si no tenen llicència, els hem de gestionar les assegurances temporals corresponents.
Redacció
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Presentació de “Salnitre”

Club de lectura

heterogenis que es queden incomunicats dins les coves, amb tot el que comporta aquesta situació: mantenir la convivència en condicions de precarietat.
La novel·la aconsegueix mantenir l ’ interès del lector
tant per la vida dels seus personatges, com per les
històries que s ’ expliquen. La veritat és que ens fan
venir ganes de visitar-les.
La narració també ens parla d ’ a lguns dels misteris
que envolten la Muntanya a través del personatge del
guia.

El dia 14 d ’ octubre de 2015 el Club de Lectura Fita i
Petjada va comptar amb la presència d ’ Antoni Real,
periodista, escriptor i guionista, molt conegut pel seu
programa Temps de Neu. En aquest ocasió va fer la
presentació de la seva novel·la, titulada Salnitre.

De fet, la trama té cert paral·lelisme amb situacions
que ens podem trobar a la muntanya davant de situacions adverses que fan que les persones deixin de tenir conductes “predicibles socialment ” com a conseqüència de l ’ emocionalitat que es viu en situacions
extremes.
Isabel Molina

"Què pretens, Temps de Neu?".
Aquestes son les paraules que va dir l ’ històric guia
de les coves del Salnitre conegut com “en Ponis ” a l ’
Antoni, quan el va reconèixer en una de les visites que
va realitzar a les coves buscant inspiració per escriure
sobre les entranyes de Montserrat, paraules que obren
el començament del relat, que es va publicar passats
uns quatre anys d ’ aquella trobada.
L ’ Antoni va definir el llibre com “una història fictícia
en un escenari real ” , les coves del Salnitre de Montserrat i tracta sobre uns personatges amb perfils he-

Oktoberfest
El passat dos d ’ octubre vam celebrar el sopar a la
nostra entitat.
Coincidint amb la festivitat alemanya de l ’
Oktoberfest vam decidir fer la nostra petita “celebració
germana ” .
Així com podeu imaginar...frankfurt i cervesa per a
quasi tothom.
Els petits van beure Cocacola i Fanta, i cervesa per als
adults. Frankfurts de moltes varietats i diferents cerveses per acompanyar la gran varietat de fankfurts
que hi havia.

El soci
rotllo, vam celebrar la
nostra pròpia Oktoberfest.
Cal dir que si voleu,
ja estem preparant el
nostre següent sopar
a l ’ entitat; només
falta concretar-ne el
dia.
Oscar Barral

Així que entre frankfurts, cerveses, amics, i molt bon
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Projecte “17 cims” Peñalara i Pico del Lobo

El passat pont del Pilar, els companys de SEAM vàrem
realitzar una nova sortida del projecte 17 Cims, que té
com a objectiu ascendir els sostres de les 17 CA de l ’
Estat espanyol. Aquest cop els objectius eren el Peñalara a Madrid i el Pico del Lobo a Castella-la Manxa.
Sortim ben d ’ hora, el dissabte, ja que els objectius
eren lluny i en Juan Pérez ens tenia preparades moltes
sorpreses. Abans d ’ arribar a la serra de Guadarrama
ens trobem amb el madrileny Sebastián Álvaro, director del programa ‘Al filo de lo imposible ’ i amb José
Manuel Fernández, escalador i alpinista de Guadalajara. Diumenge al matí és el torn de Carlos Soria, alpinista avilès de 76 anys que busca completar els catorze vuit mils. A tots ells els presentem el nostre projecte i aprofitem per parlar sobre les seves experiències i
respectives visions sobre el món de la muntanya.
Diumenge, cap a quarts d ’ onze, deixem els cotxes a
l ’ aparcament del coll de Cotos (1.830 m) i iniciem l ’
ascensió al Peñalara. Inicialment el camí puja suaument entre una pineda; a mida que el camí agafa pendent, els pins van desapareixent i l ’ entorn és cada
cop més alpí. La boira ens acompanya en aquest tram
fins arribar a la part alta de la serra (2.200 m). Seguim guanyant alçada pel prat alpí fins que arribem al
cim cap al migdia; el vent no convida a quedar-nos-hi
més temps del necessari per fer la foto de rigor. Fem
el descens seguint la cresta en direcció nord-est fins
arribar al Risco de los Claveles. És un camí tècnic entre blocs de granit amb passos un xic aeris. Un cop a
la llacuna més alta, fem una parada per menjar alguna cosa i aprofito per compartir amb el grup una breu
explicació sobre l ’ origen geològic de la Serra de Guadarrama i com l ’ han transformada les successives
glaciacions. Continuem el descens per la llera de l ’
antiga glacera tot observant alguns testimonis de
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glaciarisme. Arribem a l ’ encreuament que porta a la
llacuna de Los Pájaros i ens enfilem camí amunt. Allà
ens trobem amb un guia del parc que ens explica de
primera mà els reptes de conservació d ’ un espai natural tan petit i tan pròxim a una concentració de població tan gran com Madrid. Seguim pujant fins arribar
al refugi de Zabala, un refugi no guardat en un balcó
sobre la llacuna. A partir d ’ aquí reprenem el descens
fins a trobar el camí de pujada que ens retorna a l ’
aparcament.
De camí a l ’ a lberg Tejanegra, a Campillo de Rana, on
farem nit, ens aturem per sopar a Montejo de la Sierra
en un lloc del tot recomanable, el Mesón el Hayedo, on
el “chuletón ” de 1.100 gr d ’ en Manel és l’ e strella
del sopar.
Dilluns, en llevar-nos, comprovem com finalment les
adverses previsions meteorològiques es materialitzen
en forma de pluja, així que, tot esmorzant, adaptem la
ruta a les condicions. El Pico del Lobo és irrenunciable
però el farem per la via ràpida. Ens dirigim cap al port
de Pedrosa, on deixarem els cotxes i cap a les 11 h ens
posem en marxa sota una pluja lleugera lleugera. El
camí pica fort cap amunt des del primer pas, seguint la
carena que separa Guadalajara i Segòvia. Després de
diverses pujades i baixes iniciem la pujada definitiva al
temps que la pluja s ’ intensifica. Cap a les 13 h arribem al nostre objectiu. No podem dir que sigui un cim
visualment atractiu, ja que es troba junt en una construcció en runes corresponent a un telecadira fora de
servei. Alguns estem força mullats i el vent que bufa
de forma constant ens “anima ” a fer via cap avall. La
pluja ens dóna una treva mentre baixem cap als cotxes
on arribem ja pràcticament secs. Són les 14 h i ens
queda un bon tros fins a casa, així que mengem una
mica i iniciem el retorn cap a Gavà, on arribarem cap a
les 23 h. Proper objectiu, el San Lorenzo, a la Rioja.
Miquel Calaf
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21a Marxa del Garraf
bilitat, motivada, com no podria ser d ’ una altra manera, per la il·lusió i per l ’ entusiasme de donar un
cop de mà i gaudir d ’ una jornada festiva i alegre. En
la pràctica, no resulta una tasca tan senzilla, us ho
podem assegurar.

Aquest és un relat de la vint-i-unena edició de la
Marxa del Garraf escrit absolutament en primera
persona; per tant, des d ’ una vessat i des d ’ una
òptica totalment subjectiva i sense pèls a la llengua.
De fet, aquest relat comença molt abans del passat
diumenge 8 de novembre de 2015, dia en què es va
celebrar la Marxa del Garraf d ’ enguany. Es remunta
a abans de l ’ e stiu, quan vam convocar les primeres
reunions de l ’ equip d ’ organització, en les quals
se ’ n s va plantejar un primer assumpte per resoldre
amb caràcter d ’ urgència: cobrir les vacants a diversos punts de control. Aquestes vacants ja les teníem
presents des de les reunions de valoració que vam
mantenir després de la Marxa del Garraf de 2014, en
què alguns caps de control ja van manifestar la seva
voluntat de no continuar a l ’ e quip d ’ organització,
amb el que això implicava. Va ser el cas del control
de Campgràs, el de Garraf, i el de la Clota. Ni més ni
menys que el cinquanta per cent dels punts de control, i d ’ avituallament. El altres tres són la Plana
Novella, els Solius i la Sentiu. Els tres primers que he
esmentat, amb les renúncies per part dels caps de
control, havien quedat pràcticament orfes perquè les
persones voluntàries que els darrers anys hi havien
anat eren d ’ estreta confiança dels respectius caps i
també havien manifestat la seva intenció de no serhi en la present edició.

En Néstor Gómez, expresident de la nostra entitat,
continua al capdavant de la direcció amb la col·
laboració d ’ un servidor. Tots dos, juntament amb
altres companyes i companys veterans de l ’
organització, vam fer una crida quasi desesperada a
totes les sòcies i socis de la Unió Muntanyenca Eramprunyà. I afortunadament la resposta va ser esperançadora i vam poder fer el parèntesi del mes d ’ a gost
una mica relaxats. Es va convocar una reunió al mes
de juliol (a la qual no vaig poder assistir perquè em
trobava treballant en unes colònies a Planoles) amb
aquesta consigna, fent una crida a la col·laboració, i
fins i tot a la solidaritat, per a garantir la celebració
de la Marxa del Garraf de 2015, i la seva continuïtat
en el temps. I com deia, va haver-hi resposta i vam
començar a veure llum al final del túnel. Diverses
companyes i companys es van oferir a prestar la seva
ajuda en tot allò que calgués, en la immensa majoria
dels casos amb total dedicació i disposició abans i
durant el dia de la Marxa. Així vam poder resoldre
primer el relleu als caps de control que no repetien, i
després la cobertura de tots els controls a efectes de
voluntàries i voluntaris necessaris per tirar endavant
tot plegat.
Ja ho veieu, quan any rere any agraïm explícitament i
en majúscules la tasca de la figura del voluntari no ho
fem per quedar bé i de cara a la galeria. Sense la seva aportació, ara més que mai, afirmem en veu alta
que la Marxa del Garraf no seria una realitat. Així que
moltíssimes gràcies a totes i a tots pel vostre cop de
mà desinteressat i entusiasta.
I va arribar el setembre, i tal com vam fer l ’ any
passat, vam voler fer un acte oficial de presentació

Com veieu, doncs, abans de l ’ estiu, se ’ ns presenta un hàndicap que hem de resoldre amb caràcter
d ’ urgència i us puc assegurar que es va arribar a
convertir en un maldecap, ja que per moments s ’
apoderava de nosaltres el pànic de no ser capaços
de trobar voluntaris disposats a prendre el relleu.
Sovint, des de fora de l ’ organització d ’ u n gran
esdeveniment com el nostre sembla molt senzill engrescar la gent a formar-ne part i que aquesta assumeixi una mínima part de compromís i de responsaPágina 6

EL GRUP

La meva marxa
al públic de l ’ e dició d ’ enguany. El 2014 va ser una
edició molt especial perquè celebràvem una efemèride molt entranyable com va ser la vintena edició.
Una xifra rodona que vam rubricar amb un canvi
parcial molt important al recorregut de la G48, entre
Vallgrassa i la Clota. Vam abandonar la riera de Vallgrassa, la pista de Sitges a Begues, i la pujada de
can Carxol a la Pleta Xica per anar a buscar camins,
al nostre parer, més agradables i també més segurs,
tant per als participants com per als membres de l ’
organització. I aquest canvi en l ’ itinerari, juntament
amb algunes modificacions del reglament de la Copa
Catalana de Caminades de Resistència i altres novetats van motivar-nos, com deia, a fer una presentació oficial, oberta a tot el públic, tot just fa un any, i
enguany no vam voler abaixar el llistó i vam tornar a
convocar-ne una.
La nostra seu va ser l ’ escenari escollit, el divendres
19 de setembre, unes hores abans d ’ o brir les inscripcions. I vam poder explicar-ne les principals novetats. La més important, una nova modificació del
recorregut pensant a millorar sempre la comoditat i
la seguretat dels participants. I vam voler provar una
alternativa entre la Clota i la Sentiu. Fins l’ a ny passat, després de la Clota, seguíem pel GR-92, de fet
això no ha canviat, fins a la cruïlla amb la pista que
condueix fins al castell d ’ Eramprunyà. Els marxadors es desviaven cap al camí Medieval fins a can
Flocant i posteriorment, per corriols, arribaven al
control de la Sentiu per travessar una part de la urbanització del mateix nom i tornar a la plaça Jaume
Balmes de Gavà per pistes al voltant de la carretera
a l ’ antic abocador del Garraf. Doncs bé, a partir de
la cruïlla amb la pista cap al castell, aquest any sí
que hem fet anar als participants en direcció cap
aquest, i abandonar en aquest punt el GR-92 en direcció a l ’ ermita antiga de Bruguers i baixar per
corriols amagats i poc transitats fins al dipòsit de la
Sentiu i posteriorment anar a trobar la nova ubicació
del control de la Sentiu, molt a prop de l ’ hípica que
hi ha a la zona. I d ’ aquí cap a Gavà per pistes arran
de carretera però sense creuar al cantó mar.
El 20 de setembre a la mitjanit van començar les
inscripcions i es van acomplir, amb les setmanes,
uns presagis que anàvem arrossegant des de feia
temps. La G21, seguint les previsions, es va omplir i
vam arribar a la xifra de 500 participants. Però no va
ser el cas de la G48, tal com ens temíem. De les 900
places disponibles, no es va arribar als 600 inscrits.
Ha significat un fracàs per a l ’ organització? Les opinions alienes a aquest respecte són totalment resI II È P O C A N Ú M E R O 4 3

pectables. Pel que a nosaltres correspon, en absolut
ens ho prenem com un gerro d ’ aigua freda ni ens
deixa cap mena de sensació desagradable. Com ja
vaig apuntar en una reflexió que vaig compartir fa
setmanes a les xarxes socials, aquesta davallada de
les inscripcions considero que respon a una tendència
generalitzat a les competicions esportives en l’ à m bit
de la muntanya i fins i tot en termes més globals.
El calendari, cada any que passa, cada cop està més
saturat. Això és un fet inqüestionable i respon a molts
factors i circumstàncies. L ’ interès per la pràctica de
l ’ e sport en general a l ’ aire lliure, i en especial a la
muntanya, ha crescut en relativament poc temps d ’
una manera espectacular. Cada cop són més clubs
que organitzen proves, ja siguin competitives o no,
responent irremeiablement a aquesta demanda en
augment. I tampoc entrarem excessivament en el
debat batejat per molts com “l ’ efecte Kilian ” . Tot
plegat és una moda passatgera? Insisteixo, no és l ’
ocasió d ’ abordar com cal aquest fenomen tan complex. Modestament, això sí, fem la lectura que no
som tants com anys anteriors perquè en una mateixa
data, els més assidus a la muntanya, cada cop tenen
més dilemes davant de tantes cites per les quals decantar-se. I no podem oblidar que hem coincidit amb
altres esdeveniments de renom com la ja mítica mitja
marató Behobia-Sant Sebastià.
Quin ha estat el resultat final? Un 8 de novembre de
2015 pel massís del Garraf, envaït per núvols baixos i
boira a primera hora del matí, amb temperatures
molt agradables durant tota la jornada, un ritme de
feina per als
voluntaris molt
còmode i agraït sense aglomeracions desmesurades
a
cap hora a cap
dels controls,
inclosa la sortida/arribada, i
sense incidències remarcables ni accidents que haguem de lamentar, afortunadament.
Com hem fet a través de les xarxes, deixem una porta oberta a la crítica constructiva de cara a les futures
edicions. Les propostes de millora són necessàries i
imprescindibles. Ara, vosaltres teniu la paraula. A
través del blog, del web, del correu, o de tu a tu.
Moltes gràcies a totes i a tots.
Oriol Barberà
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Entrevista a … Enrique Galán

El soci

L’Enrique , més conegut com a Quique és discret i
molt actiu. Treballa en una empresa on fa equips
que mesuren els senyals de televisió. I ell és l’
encarregat de fer els programes que controlen
aquests senyals. Membre molt actiu de SEAM, s’
encarrega del rocòdrom i es dedica a publicar ressenyes al butlletí.
Una de les seves aficions és tocar la guitarra “en la
intimitat” com diu ell. Només ha tocat una vegada
davant de públic, i va ser al refugi de Marialles
quan van anar a fer la cresta del Canigó. També li
agrada llegir. Té predilecció per José de Saramago
i especialmente per l’obra “ Ensayo sobre la lucidez”. I li encanta el cinema. No les pel.lícules americanes, sino les espanyoles, sobretot quan es
tracta de comèdies.
És el soci núm. 2049
Quan arribes a l’UME i per què?
Al 2008. Llavors sortia molt en bici. Cada cop hi havia
més gent a la muntanya, amb la qual cosa el risc de
tenir un accident amb tercers era més gran. A més a
més vaig tenir tres caigudes fortes i les proves a la
Seguretat Social es van allargar molt. Així que vaig
decidir fer-me una assegurança i la que vaig trobar
amb millor relació cobertures-preu va ser la de la FEEC
i per aquesta raó em vaig fer soci de l ’ UME. I potser
no m ’ h i hauria implicat si no s'hagués donat la casualitat que el dia que vaig anar al local a fer-me ’ n soci,
SEAM tenia penjada al taulell una activitat. M ’ h i vaig
afegir i aquí vaig conèixer la Mari i el Miguel Ángel, els
quals em van parlar del rocòdrom. Jo havia escalat una
mica als anys 90 i això del rocòdrom em va fer pensar
“mira, recordaré vells temps ” , així que hi vaig anar i
aquí vaig conèixer un grup molt actiu amb el qual vaig
congeniar i ha estat la causa per la qual em vaig implicar a l ’ UME.
Ets a la secció de SEAM; com la definiries? Què s’hi
fa? Quins projectes hi ha?
Faré allò que fan quan entrevisten als famosos, que els
demanen de definir quelcom amb una paraula. Bé jo
en faré servir dos: alçada i confiança. Alçada és la característica de gairebé totes les activitats que fem i
confiança és allò que existeix entre els membres de la
secció i que fa que quan vas a escalar confiïs la teva
integritat física al teu company de cordada.
SEAM vol dir Secció d ’ Escalada i Alta Muntanya. Es fa
escalada, en les seves diverses variants: en roca, esportiva, via llarga, en gel… Hi ha un grup amb força
nivell d ’ escalada que entrena al boulder de l’ e ntitat.
Página 8

I al rocòdrom intentem ajudar als que s ’ hi inicien. Es
fa alpinisme, principalment als Pirineus: ascensions
per corredors de neu, carenes, grimpades… També
vies ferrades i canals i camins equipats, que són semblants a les ferrades però amb una mica més de risc
perquè no tenen assegurances... però no són tan verticals.
De projectes de SEAM, tornarem a fer la conjunció
ferrades - curses verticals. Un grup de SEAM representarà a l ’ UME en el circuit català de curses verticals de la FEEC i com que algunes proves queden a
prop de ferrades les farem el dia d ’ a bans o de després, per donar-li un toc més de SEAM.
Hem preparat un monogràfic de carenes. Entre abril i
juliol en farem una cada mes, cada cop amb més dificultat. Està pensat per a gent que escala però no n ’
ha fet mai, i l ’ objectiu és crear un grup amb el qual
organitzar carenes de més nivell.
I al febrer farem unes jornades d ’ iniciació a l ’
escalada. I tornarem a fer d ’ iniciació a les ferrades,
tot i que ara per ara no li hem posat data.
I tu, concretament, a què et dediques dins de SEAM?
Sóc el responsable del rocòdrom on, juntament amb
el Manel Ortí, intentem ajudar als socis que volen iniciar-se en l ’ escalada i vies ferrades. I també organitzo activitats.
Què t’inspira la muntanya?
Em costa posar-ho en paraules. Et puc dir coses que
m ’ a graden. La tranquil·litat; a vegades m ’
endarrereixo del grup per estar sol una estona i sentir
la pau i quietud que s ’ hi respira. El fet de dependre
de tu mateix per assolir el que vols i l ’ e sforç de ferho. Mirar enrere i veure el recorregut que has fet i
que ja has assolit allò que semblava tan lluny o tan
difícil. Fer petar la xerrada mentre vas caminant...
EL GRUP

Activitats 2016

El soci

Des de la nova Junta directiva hi ha el desig de publicar el calendari de les activitats del 2016, que es porten a
terme any, rere any, per tal que els socis ja tinguin les dates previstes. No obstant s ’ a niran publicant a l ’
agenda habitual, com s ’ ha fet fins ara.
Redacció

ACTIVITATS

DATES

Sopar d'aniversari

13 de febrer

Mitja Marató i Canicros

21 de febrer

Bicicletada a la platja

28 de febrer

Campionat d'Europa de raquetes de neu

6 de març

Calçotada

13 de març

Caminada a Montserrat

7 de maig

Caminada de la Vegueria

21 de maig

Foc de Sant Joan i custòdia de la Flama del Canigó

22 i 23 de juny

Jornada de portes obertes i open d'escalada

Festa Major de Sant Pere

Caminada Nocturna

9 de juliol

Bicicletada i sopar a la platja del Port Ginesta

23 de juliol

Casal d'estiu

27 de juny al 22 de juliol

Campaments

29 de juliol al 7 d'agost

Col.locació de la senyera al Calamot

11 de setembre

Fira d'Entitats

Pendent

Aplec de Sant Miquel

25 de setembre

7es Jornades boletaires

Finals d'octubre

XXII Marxa del Garraf

6 de novembre

Col.locació del pessebre

18 de desembre

Continuació entrevista
Un és la sortida del sol quan has començat a caminar
de nit; tot el grup es para a fer les fotos de rigor i és
quan tornem a caminar que acostumo a endarrerirme per sentir la tranquil·litat, que sembla que és més

o vas al refugi que ja es pon el sol; s ’ acostuma a
caminar més tranquil tot parlant amb els companys.

gran llavors. I l ’ a ltre moment és quan tornes al cotxe

Mercè Mitjans
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Què és el que més t’agrada d’UME?
La gent. Les seves ganes de fer coses. L'altruisme.
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Ruta circular pels encisadors pobles de la Vall de Boí,
descobrint el seu patrimoni romànic
consagrada l ’ any 1123 i en concret una còpia del
conegut “pantocràtor ” . El campanar també és visitable. A l ’ actualitat s ’ està duent a terme una restauració interna i de les pintures per mostrar el conjunt
romànic com era exactament al S.XII a través de la
tècnica del video mapping. No podem marxar sense
admirar l ’ altra meravella situada a la part alta del
poble, Santa Maria de Taüll també de l ’ any 1123 i on
en el seu interior es pot gaudir d ’ una calma absoluta.

En aquesta ressenya proposo una ruta circular on
descobrirem els petits nuclis romànics més importants de la Vall de Boí, declarats Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO.
Des de l ’ asimètrica església de Sant Feliu de Barruera, caracteritzada per les transformacions visibles que
ha patit durant la seva llarga història , iniciarem la
nostra caminada que ens durà a Erill la Vall seguint el
curs del riu Noguera del Tor i en direcció a les planes
d ’ Erill. És un camí ascendent en bona part del recorregut que supera poc més de 150m de desnivell. No
hi ha pèrdua possible, el riu ens quedarà sempre a la
nostra dreta i la carretera de la vall L-500 a la nostra
esquerra i on només la travessarem per un pas inferior a la part final del tram per passar a l ’ altre costat i
seguir enfilant el camí entre parets de pedra seca passant el barranc de Basco i arribant finalment a la plaça
del Tarter d ’ Erill la Vall (1.250m). En aquesta petita
vila trobem el conjunt romànic de Santa Eulàlia que
conserva una torre visitable de planta quadrada del
Romànic Llombard i en el seu interior una còpia del
conjunt escultòric del Davallament de la Creu i podrem visitar el Centre d ’ interpretació del Romànic
situat a escasos metres de Santa Eulàlia.
Sortim de la vila en sentit N davallant pel camí Carrera Forat i en direcció al pont de Boí. Seguint paral.lels
a la carretera L-500 durant uns metres, després la
travessarem i agafarem el camí de les Roquetes que
segueix també paral.lel a la carretera que condueix a
Boí i que ens queda a la nostra dreta. Per la nostra
esquerra prendrem l ’ antic camí dels Llanceros que
en els primers metres s ’ enfila decidit per després
suavitzar una miqueta fins a arribar a la carretera que
seguirem en els darrers metres fins a assolir al nostre
proper punt d ’ interès: Taüll (1.480m).
A Taüll podem admirar el símbol més popular del conjunt romànic de la vall, l ’ església de Sant Climent
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Sortim de Taüll baixant per la carretera uns 400m fins
que girem a l ’ e squerra seguint els senyals del GR 11
-20 travessant zona ramadera on el camí baixa de
forma contínua i té alguns trams empedrats originals
conduint-nos de nou a la carretera i ja a l’ e ntrada
de Boí (1.265m). En aquesta població trobem l ’
església de Sant Joan de Boí que destaca per les seves pintures interiors amb una iconografía molt rica.
Abandonem Boí pel sud seguint el mateix GR 11-20
en direcció Durro i en pujada fins gairebé els
1.500m . Compte!! El camí es bifurca al cap d ’ uns
200m de sortir de Boi. Nosaltres agafarem el que va
cap a l ’ esquerra i amb unes vistes privil.legiades de
tota la vall de Boí travessarem una tartera i després
de fer algunes pujades i baixades suaus notarem més
el descens ja fins a Durro (1.390m), on es trova la
grandiosa església de la Nativitat amb el més ample i
esvelt dels campanars romànics de la zona. Cal citar
també l ’ ermita de Sant Quirc de Durro, una petita
construcció amb campanar d ’ e spadanya amb unes
vistes extraordinàries de la vall i que val la pena visitar si es disposa de temps i es vol gaudir de l’ e ntorn
i de les vistes de la vall per la seva situació, a tan sols
1,5 km per una pista transitable a peu des de Durro.
Des de Durro caminarem en el darrer tram fins a Barruera primerament per bosc envoltats de parets de
pedra seca i passant per la Font dels Clots i ben aprop
del salt de Durro i sempre en descens fins a arribar a
la carretera que seguirem per l ’ esquerra durant uns
pocs metres fins que creuem per un antic pont de
pedra el Noguera de Tor i fins a arribar de nou al nostre punt d ’ origen, Sant Feliu de Barruera.
FITXA PRÀCTICA
-Punt d ’ origen/final: Barruera (Església de Sant Feliu) 1.097mCom arribar?: La millor opció és el cotxe
des de Pont de Suert a 1,5 km dreta crta.L-500 Vall
de Boí; Autobusos des de Lleida a Pont de Suert. Des
de Pont de Suert a la Vall de Boí (només feiners)
Distància: 14,6 km // Desnivell total: 925m //
-Dificultat: Fàcil , excursió passejada amb desnivells
EL GRUP

6es Jornades boletaires

Un altre any més, hem pogut organitzar unes noves
Jornades Boletaires d ’ UME,
enguany les sisenes.
Amb una certa preocupació prèvia, ja que la falta de
pluges que estem patint no afavoria la bona marxa de
l ’ activitat. Es va triar una zona a prop del càmping
Aigua d ’ Ora, a cavall entre el Berguedà i el Solsonès;
a més, i a banda de l ’ activitat boletaire, hi havia la
possibilitat, per a qui volgués, de fer la Castanyada al
càmping. Aquesta activitat està dividida en dues parts:
la part teòrica que es va fer a la sala del boulder, composta d ’ una xerrada en què es van fer cinc cèntims
sobre el món dels bolets, remarcant especialment l ’
impacte en el medi que suposa el seu desenvolupament. I la part pràctica l ’ endemà, a la muntanya.
Aquesta sessió pràctica consisteix a cercar bolets, guiats per unes fitxes, entregades a la sessió teòrica, que
descriuen sis espècies, (les més comunes i mes fàcils
d ’ identificar), i d ’ una sessió d ’ identificació on s ’
expliquen els trets principals i diferenciadors entre
unes espècies i unes altres, sempre amb un llenguatge
accessible i entenedor. Una setmana abans vam anar a
examinar el terreny i vam veure que no hi havia gaires
bolets, tot i que a part dels bolets utilitzats pel dinar

van sobrar uns quants camagrocs per repartir. Un cop
finalitzada la identificació, tots vam col·laborar per preparar el dinar format per un pica-pica, rovellons amb
all i julivert, arròs amb botifarra i bolets (cama de perdiu, fredolic, camagroc, molleric, llengua de bou), espaguetis amb salsa beixamel amb gambes i camagrocs,
i després van venir els postres i el cafè. La jornada va
estar acompanyada d ’ una meteorologia immillorable.
Esperem haver trasmès als participants petits coneixements sobre el món dels bolets i sobretot com desenvolupar aquesta afició amb el menor impacte posible.
Ara només queda pensar en les 7es Jornades Boletaires de l ’ any vinent, que sens dubte es muntaran amb
la il·lusió i l ’ e sperança que serveixin per conèixer millor la nostra natura i així tenir-li el respecte que es
mereix, tasca principal de les activitats que es fan a
UME.

Alfons

Ruta pel romànic ( continuació)
acceptables sense dificultat; Durant els mesos més
freds cal parar molta atenció per trams amb neu i glaç
que poden ser més impracticables – informar-se
abans de fer la sortida// Temps aprox: Barruera-Erill
la Vall (1h20 ’ ) – Erill la Vall-Taüll (1h) – Taüll-Boí
(30 ’ ) – Boí-Durro (1h) – Durro-Barruera (45 ’ )
Enllaç web http://www.vallboi.cat/ca/senderisme-0
Més
informació
rutes,
historia,
www.vallboi.cat; www.centreromanic.com

visites:

Jordi Llorens
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DATES

ACTIVITAT

Dimecres 16

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA

Dissabte 19

BTT

SORTIDA

Col·locació del Pessebre a la Mola. Més informació al vocal de la secció
Cesar Lorenz o a Secretaria.

Diumenge 20

BTT

SORTIDA

Sortida mixta carretera/BTT per Sant Sadurní. Més informació al vocal de
la secció Cesar Lorenz o a Secretaria.

Diumenge 27

BTT

SORTIDA

Pujada al Mont Caro, anada i tornada. Més informació al vocal de la secció
Cesar Lorenz o a Secretaria.

SECCIÓ

ACTIVITAT

Diumenge 10

SEAM

VIES FERRADES

Diumenge 10

Natura

DATES

Dissabte 16

BTT

DESCRIPCIÓ

DESEMBRE 2015

SECCIÓ

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca J.
Soler Vidal, K2: MASSA ALT PER ALS NOSTRES SOMNIS" de Toni Arbonès.

DESCRIPCIÓ

GENER 2016

Ferrada a les Baumes Corcades. Més informació al vocal de la secció o a
secretaria.

SORTIDA NATURALIS- Cicle de sortides naturalistes. Observació d'ocells al Delta del LlobreTA
gat. Punt de trobada al local social a les 9:30. Informació i inscripció a Secretaria.

SORTIDA

Barcelona-Calella-Barcelona. Més informació al vocal de la secció Cesar
Lorenz o a Secretaria.

SORTIDA NATURALIS- Cicle de sortides naturalistes. Observació d'ocells al Delta del LlobreTA
gat. Punt de trobada al local social a les 9:30. Informació i inscripció a Secretaria.

Diumenge 17

Natura

Diumenge 17

BTT

SORTIDA

Quatre Ermites. Més informació al vocal de la secció Cesar Lorenz o a Secretaria.

Dimecres 20

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 19 h, a la Biblioteca J.
Soler Vidal, "VIURE PER SENTIR-SE VIU" d’Albert Bosch.

Dissabte 23

SEAM

ESCALADA

Sortida d'escalada esportiva. Més informació al vocal de la secció o a Secretaria.

Diumenge 24

BTT

SORTIDA

Cap de setmana 30 i 31

SEAM

PROJECTE "17 CIMAS"

Ruta per Collserola. Més informació al vocal de la secció César Lorenz o a
Secretaria.
Ascenció als cim Alto de Barracas (València). Més informació al vocal de
la secció 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

