Gran èxit de les
visites guiades al
Castell
d’Eramprunyà

San Lorenzo
(La Rioja)
dins el projecte
“17 cims”
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El 2015 ha estat un any amb moltes
visites al castell d ’ Eramprunyà. S ’
han fet moltes més de les visites
planificades cada segon diumenge
de mes. I a més a més els grups, en
moltes ocasions han estat molt nombrosos i s ’ ha hagut de duplicar el
nombre de guies per visita.
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El grup de SEAM que es dediquen a
fer el cim més alt de cada comunitat
autònoma, han optat per fer el San
Lorenzo com a últim cim del 2015.
Concretament han anat a la Rioja i
de camí han aprofitat per fer-ne un
altre. A l ’ interior us expliquen com
va anar l ’ a ventura.

Copa Catalana
Curses Verticals

Tot coneixent les
aus del delta

El mes de gener ha estat el tret de
sortida de les activitats planificades
pel grup de Natura. La visita per conèixer les aus del delta ha tingut tant
d ’ èxit que ens han arribat dos articles que podreu llegir a l ’ interior.

La Unió Muntanyenca Eramprunyà
ha tornat a tenir premi en la Copa
Catalana de Curses Verticals, a
través de dos dels seus socis que
han quedat segons en les seves
categories.
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22Solidari

Entrevista a ...

sorteig nadal

Genís Otàlora

Editorial: Nou any 2016
2016 comença amb la previsió d ’
una gran quantitat d ’ activitats, de
projectes i de reptes, tant individuals
com col·lectius. Pel que fa als grans
esdeveniments, estrenarem el calendari amb dues proves esportives ja
consolidades. Al febrer la protagonista serà la 4a edició de la Canicròs i
Mitja Marató de l ’ Eramprunyà. Dues curses en una mateixa jornada,
amb formats diferents i incloses a
calendaris oficials com el 6è Premi
FEEC Canicròs, i el 14è Circuit Català
de Curses per Muntanya, també de
la FEEC. Al març, els amants de l ’
alta muntanya podrem gaudir del
circuit de raquetes de neu que enguany tornem a organitzar a l ’
entorn de l ’ estació d ’ e squí nòrdic
de Guils-Fontanera, a la comarca de
la Cerdanya. La prova continua puntuant a la 9a Copa Catalana i 11è
Circuit Català de Raquetes de Neu
de la FEEC. Això serà només l ’ inici
d ’ una temporada en la qual hi haurà moltes més dates assenyalades,
com la caminada a Montserrat al
maig, l ’ open d ’ e scalada al rocòdrom al juny, la caminada nocturna
al juliol, els campaments a l ’ a gost,
l ’ aplec de Sant Miquel al setembre,

o la Marxa del Garraf al novembre,
només per esmentar-ne les més
destacades. A les xarxes socials i pel
butlletí anirem fent la màxima difusió.
I com deia a l ’ inici, també serà un
any en què diferents projectes i reptes continuaran o bé veuran la llum
per primer cop. Mereix, en aquest
sentit, una menció especial i un reconeixement merescut el repte batejat amb el nom de 17 Cimas. Inspirat en un llibre homònim, ha estat ideat per companys de la casa i
amb el qual estan coronant amb il·
lusió i tenacitat els sostres autonòmics de l ’ Estat espanyol.
I cada cop som més els socis d ’
UME que ens estem embarcant al
repte dels 100 Cims, promogut per
la FEEC. Des d ’ aquestes modestes
línies faig arribar un sentit missatge
de felicitació a totes les companyes i
companys que ja heu assolit aquesta fita, alguns dels quals rebreu el
vostre distintiu oficial aquest any.
Gràcies a totes i a tots pel vostre
esperit muntanyenc i, com sempre,
portar el nom d ’ UME ben amunt en
tots els sentits.

• F ederació Catalana
de Ciclisme
• F ederació d ’
Entitats Excursionistes de Catalunya
• F ederació Catalana
d ’ E speleologia
• F ederació
Càmping-Caravaning
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Benvinguts!
2799 Guillermo Puigventós
2800 Joan Alsina
2801 Ruben Hitos
2802 Antonio Fornieles
2803 Irene Fernández
2804 Juan C. Marqués
2805 Joan Gallés
2806 Patxi Izquierdo
2807 Montserrat Mateu
2808 Marc Guardiola
2809 Vicent Signes
2810 Jose F. Trillo
2811 David Trillo

Oriol Barberà
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Informació reunions de Junta

El soci

ACTA REUNIÓ DE JUNTA – 1/12/2015
- S ’ accepten les baixes del Josep Gustà (tresorer)

ACTA REUNIÓ DE JUNTA – 12/01/2016

- Aprovació del calendari d ’ activitats. Es confirma la
Caminada de la Serra de les Ferreres el dia 24 d ’
abril, i es posa la Sortida Social per a l ’ 1 1 i 12 de
juny.

-El sopar d'aniversari, previst per al dia 13-02, serà al
colegi Jacme March. Es valora la possibilitat d'anar a
algun restaurant, però els preus es disparen.

i la
Teresa Sangenís (secretària). Com indiquen els estatuts, la junta vota l ’ entrada del Josep Valentí i la Laura Zurriaga a la junta com a tresorer i secretària.

- Llicències de Càmping. Es promourà des de l ’ entitat
fer sortides a càmpings. S’informarà dels beneficis via
butlletí, Facebook…
-Es demanarà nova informació sobre les assegurances,
tant de reponsabilitat civil, com d’assistència mèdica.
- Es comenta que falta informació de les seccions i el
que es fa a l’UME de fàcil accés. El Butlletí és una eina
per a publicitar, però cal millorar la web per poder donar més informació al respecte.
- S’informa que se signarà un conveni de dos anys
amb l’Ajuntament per a les visites guiades al Castell i
que l’UME s’addereix a la campanya en contra de
l’Eurovegas-2. Intentaran recuperar el fil del llibre de
l’UME. I se’ns recorda que aquest 2016 la secció de
Natura farà un cicle de sortides, que comença al gener
amb l’observació dels ocells.
- Es recorda que s’ha fet una cuina nova perquè la faci
servir tothom, i que n’hi ha uns responsables.

-Traslladem la bicicletada a la platja al pròxim 14-02,
en lloc del 28-02, perquè en aquesta data a Gavà es
fa la Mitja Marató. Cal ajuda en l’elaboració de la cuina, transport de material, etc.

- Es fa la proposa d’utilitzar part dels diners recaptats
de la loteria per fer una web.
-No surt la proposta d’ajudar en l'import de la llicència als vocals encarregats de fer sortides.
-L’UME mantindrà la subscripció a la FECC, pels carnets de càmping. Es preguntarà qui vol la guia o qui
vol també el carnet, i en aquest cas serà necessari
que se’n facin càrrec de l’import, que és de 3,35 euros.
-Es recorda que cal justificar les subvencions i tenim
només fins al dia 31-01.
- El vicepresident informa que al rocòdrom s'han fet
els treballs de revisió que havíem demanat a l'Ajuntament. Han revisat els punts d'ancoratge existents,
n'han posat de nous i també una nova linía de vida,
cosa que ens permetrà gaudir-ne d'una manera més
segura.
-El dia 5 de gener ha començat a netejar el nostre
local l'empresa NETEGES DACAR, SL,

Audiovisual rutes literàries
El divendres 18 de març us esperem a les 20 hores a
la sala boulder de la nostra entitat per compartir amb
tots vosaltres el nostre trajecte al club de lectura "Fita i
Petjada", que està proper a complir els 4 anys de vida.
Mitjançant una xerrada i un audiovisual tractarem de
fer un repàs de les activitats paral·leles que hem anat
desenvolupant al llarg d'aquests anys, com són les
rutes als escenaris reals d'algunes de les lectures que
hem trobat que serien viables i interessants de fer:
Dues lectures, una sola ruta: Viatge al Pirineu de Lleida, de Camilo J. Cela i de Josep M. Espinàs que va començar a la Pobla de Segur, on van gaudir de curioses
i divertides anècdotes. Fins a Tor, de Carles Porta, que
ens va portar al Pallars Sobirà, seguint l'estela d'alguns
dels personatges reals que encara podem trobar i així
indagar una mica més com si fóssim uns tafaners detectius.

final del llibre, juntament amb el seu autor, Eloy
Moreno, al refugi d'Amitges al Parc Natural d'Aigües
Tortes i Estany de Sant Maurici.
Amb l ’ Elisabet Castany vam poder conèixer els
paisatges d'un petit poble al Pirineu Francès anomenat Llo, que van inspirar la seva novel·la El eterno
legado.
Una visita a la vall de Carreu, construint pas a pas
l ’ e sgarrifosa història real de Dos taüts negres i dos
de blancs" amb el seu autor, Pep Coll.

Fita i
petjada

El bolígraf de tinta verda, amb el qual vam reviure el
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Sortida per posar el pessebre

Era diumenge 13 de desembre, però les famílies de la
secció infantil i juvenil de la Unió Muntanyenca Eramprunyà (UME) teníem tantes ganes de Nadal que ens
vam avançar i vam marxar a Torroella de Montgrí a
posar el pessebre i a fer cagar el tió tots junts. El dia
encara era fosc i malgrat això ja estàvem tots preparadíssims per iniciar el dia ple d'aventures que ens
esperava. Vam començar amb mal peu, un dels dos
autocars tenia problemes mecànics, però vam esperar, sense perdre les ganes, a poder marxar. Un cop
dins dels autocars vam posar rumb cap a terres gironines. Cap a les onze del matí vam arribar a Torroella
de Montgrí i sense més esperes ens vam posar les
motxilles a les esquenes i a caminar! Vèiem el castell a
la llunyania, però a cada passa feta era més i més
gros. Quin goig fèiem! 90 persones, petits i grans,
caminant i xerrant en el nostre entorn preferit, la
muntanya. Miressis on miressis veies muntanyencs de
totes les edats pujant cap amunt sense aturar-se. En
arribar al castell de Montgrí, vam pujar dalt de tot
per les escales de pedra i vam gaudir de les vistes tot i
la boira; es veien les illes Medes, el cap de Begur, l'Estartit... Quan ja havíem descansat una estona vam
buscar un racó maco on deixar el nostre pessebre. El
vam col·locar protegit entre pedres, a peu de muralla
del castell, vam fer foto de família i vam cantar nadales. El pessebre aquest any tenia un missatge especial,
Jesús, Maria i Josep estaven sobre una barca de canyes en record a tots els refugiats, que estan passant
una situació lamentable, dura i trista.
Vam seguir la nostra ruta fins arribar a l'ermita de
Santa Caterina on ens vam aturar per dinar. Cada fa-
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Infantil i Juvenil

famílies tan ben equipades que portaven fogonet i tot.
Quan ja havíem agafat prou forces va arribar l'hora
del tió! Però no el podíem fer cagar fins que no el trobéssim. Els nens i nenes el van buscar il·lusionats,
corrent i cridant i finalment el van trobar darrere un
arbre dalt d'una pujada. Un cop teníem tots pals per
picar vam començar a passar a fer cagar el tió del primer a l ’ ú ltim, de més petits a més grans. Les cares
dels nens ho deien tots, la màgia del Nadal havia arribat al massís de Montgrí. El tió va cagar tot tipus de
regals: joguines pels més petits, motxilles per anar a
la muntanya pels nens i nenes de la secció infantil,
bufs per no passar fred a les rutes pels de la secció
juvenil, torrons i xocolata pels pares i mares, pilotes
pels monitors per utilitzar en futures activitats i llaminadures per compartir tots.
Després de jugar una estona era hora de començar el
camí de tornada cap a l'autocar. Com que era baixada
vam anar molt més lleugers que a l'anada, només ens
vam aturar un instant a observar una manada de cérvols que ens va sorprendre pel camí.
Vam arribar a Gavà cap a les set de la tarda cansats,
però alhora molt contents. No hi havia millor manera
d'acabar l'any 2015 de la secció infantil i juvenil que
amb una sortida familiar tradicional de la UME tan bonica i amb tantes famílies, noves i conegudes. Comencem aquest any amb unes ganes increïbles de tornar a
la muntanya, de fer noves activitats tots junts i de
conèixer nous nens i nenes. Esteu tots convidats a
formar part d'aquesta gran família que és la Unió
Muntanyenca Eramprunyà.

Secció Infantil i Juvenil
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Visites guiades al castell 2015

El soci

Enguany, a part de les visites normals del segon diumenge de cada mes (excepte els mesos de juliol i
agost per la calor, i setembre per l ’ aplec), també s ’
ha fet una visita extraordinària el 19 de desembre.
Entre totes, aquest any hi ha assistit unes 400 persones, sense comptar unes 140 més que van assistir als
relats de les llegendes del castell que es van fer durant
el darrer Aplec de Sant Miquel.
Si bé de mitjana són unes 40 per visita, en realitat els
assistents varien entre un mínim de 20 fins a unes 70
per visita. També cal remarcar que en totes les visites
regulars possibles (els 2ns diumenge de cada mes),
cap s ’ ha hagut de cancel·lar perquè no hi ha gent
apuntada; sempre hi ha un mínim de 15-20 persones
per visita, tant aquest any com els anteriors. També,
cada vegada més, hi vénen visites provinents de fora
de Gavà i el seu entorn immediat, encara que de moment les de persones de la zona propera en són la
majoria; per exemple aquest desembre va venir un
petit grup d ’ escoltes de Mollerussa, per bé que estaven de pas i només van fer una visita més curta. Per
tant podem dir les visites al castell són una activitat
consolidada.
Potser és un bon moment per fer una mica de retrospectiva; el grup de guies es va formar el 2009, quan
es van fer el primer curs al maig, i les visites van començar el darrer trimestre d ’ aquell any. El 2013 es
va fer un segon curs per formar nous guies i ara el
grup de guies està format per 20 persones que ens
anem repartint les visites.
En aquests 6 anys de visites, els guies també hem
pogut veure de primera mà el procés de consolidació
del castell. Aquell 2009 fou també l ’ any de la gran

ventada que va fer caure la paret més alta de la torre
mestra; fou, potser, el moment de més degradació
que ha patit el
castell en els últims anys.
Des d ’ a leshores s ’ ha desenrunat, s ’ han consolidat
bastants murs, s ’ ha refet la teulada de l ’ església i
recentment s ’ ha consolidat la murada sud del recinte
sobirà entre altres obres. I també, i no menys importants, s ’ hi han fet unes primeres intervencions arqueològiques, especialment als mesos d ’ e stiu amb un
campament de treball per a joves.
En aquest procés de consolidació, el grup de guies de
l ’ U ME hi em posat el nostre petit gra de sorra,
divulgant la història del castell i donant-lo a conèixer,
ja que no es coneix i no es valora, i com em va dir una
persona aquest any: “gràcies a les visites no hem vingut a veure quatre pedres, si no a conèixer un castell
del qual no sabíem gairebé res ” .
Eveli Albert Villuendas

22Solidari
El passat mes de desembre, des del grup d’ e ntitats i
persones que formen part del 22Solidari, es va realitzar el sorteig d ’ un pernil. La persona que vaser agraciada en el sorteig, va donar el pernil a les persones
que reben l ’ ajut del projecte “menús solidaris ” , Els
diners recaptats es van destinar a aquest projecte.
Com molts de vosaltres ja sabeu, aquest projecte va
ser engegat fa un any i mig aproximadament i està
repartint 17 menús diaris de dilluns a divendres a persones afectades per una situació complicada a causa
de la crisi. En l ’ actualitat el grup 22Solidari, del qual
formem part, ha aconseguit dos objectius que s ’ havia
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proposat: donar ajuda a les persones del nostre poble que ho necessiten i que les persones que reben
aquest ajut participin del projecte. Només ens queda el més difícil, que és que l ’ administració local
s ’ h i impliqui de forma directa.
Des del 22 Solidari i en particular des de la nostra
entitat, us convidem a participar d ’ a quest projecte.
Un dels llocs on la solidaritat és més evident és a la
muntanya, però avui per avui, es necessita solidaritat a peu pla, al costat de casa.
Gràcies per endavant.
Miquel Comas
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Projecte 17 cims: San Lorenzo

Ens vam posar en marxa a les 5.15 h del matí! un
cop més, el gran equip (amb alguna nova incorporació) iniciava l ’ a ventura! El pla era arribar a Saragossa, concretament a la falda del Moncayo, cap allà
les deu del matí. El Moncayo no formava part dels 17
cims, ja que no compleix el requisit de ser la muntanya més alta de la comunitat autònoma, i tot i així,
és una muntanya mítica, màgica i espectacular, així
que no podíem passar de llarg sense trepitjar-ne el
cim.
Vam arribar amb una mica de retard respecte a l ’
hora prevista. I després d ’ un breu refrigeri vam
començar la caminada. Al Moncayo, abans d’ i n iciar
la pujada entre roques, s ’ ha de creuar un bonic
bosc de pins. Després de sortir del bosc, el desnivell
creix i es pugen 860 metres per arribar al cim.
L ’ a scens no era gaire dur i finalment el vam fer en
molt menys temps del que esperàvem. Al cim, tot i
el dia tan tranquil que vam gaudir, el vent es deixava sentir; encara i així el cel estava clar i les vistes
eren esplèndides. Coronant la muntanya trobem una
imatge de la Verge del Pilar. Sens dubte és un paisatge que val la pena l ’ esforç de la pujada.

SEAM

cims); havia hagut de saltar-se el Moncayo i anar a
La Rioja en tren. Amb ell, hi havia el padrí de l ’
expedició, Alfredo García. Vam conèixer l ’ Al fredo al
saló on ens anava a projectar la seva pel·lícula. El
primer que em va sorprendre d ’ e ll va ser que fos
tan proper, des del principi vaig veure que tot i ser un
muntanyenc consumat, era un dels nostres. La pel·
lícula que ens va presentar parlava de l ’ H imàlaia,
dels somnis que porten a una persona a un lloc tan
remot, de la màgia que el condueix al cim. L’ A lfredo
estima les muntanyes, n ’ és part i elles són part del
seu ésser. A través de les seves paraules descobreixes com els ascensos i els cims li han portat la felicitat. Ha aconseguit ascendir quatre vuitmils
(Gasherbrum II, Cho Oyu, Broad Peak, Everest), però
també li han cobrat un preu molt alt. Ha hagut de fer
sacrificis i ha patit desgràcies. En l ’ h imalaisme, el
peatge de l ’ ascens es paga amb valentia i risc, però
el preu val la pena, ja que compres el material amb el
que es construeixen i s ’ aconsegueixen els somnis.
L ’ endemà, al voltant de les 9.16 h vam començar
l ’ ascens al San Lorenzo. Gairebé tot el recorregut és
per les pistes d ’ e squí, i per això es tracta d ’ una
pujada molt pronunciada. En una hora i quart vam
pujar 700 metres. Al cim vam trobar de nou la sensació de l ’ a lçada, contemplar les valls i els pobles allà
a baix, l ’ Ebre, la silueta, avui llunyana, del Moncayo,
els Picos d ’ Europa, on ja gairebé no hi arriba la vista, tot això envoltat de la il·lusió d ’ un nou objectiu
aconseguit. L ’ Alfredo ens diu que encara tenim
temps de fer dos cims més que són davant nostre, i
per assolir-los hem de passar carenes i senders. El
primer dels pics es coneix com Cabeza Parda i el segon La Cuña; és al cim d ’ a quest últim on trobem el
monument a la memòria d ’ un rescatador que va ser
molt estimat a la zona.

Eren les cinc quan ens vam posar de nou a la ruta;
aquest cop el nostre destí era La Rioja. Vam sortir
del poble per una petita carretera que serpentejava
entre vinyes. El Moncayo s ’ acomiadava de nosaltres regalant-nos el dibuix inconfusible de la seva
silueta en un cel blau clar.

Iniciem el descens entre roques i pedres, i les cames
es carreguen, però ens empeny la il·lusió d’ h aver
aconseguit de nou el nostre objectiu. Arribats al cotxe
ho celebrem amb una mica de vi, com sinó a La Rioja? I ens dirigim al poble de Santurde de La Rioja, on
l ’ Alfredo ens recomana un restaurant per degustar
un menjar deliciós que ens serveix per atenuar una
mica els comiats que al final han d ’ arribar. Diem
adéu a aquesta magnífica terra, però un fins aviat al
nou amic del nostre equip. Alfredo García i el San
Lorenzo són part d ’ aquells llocs i aquella gent que,
gràcies a aquest projecte, guardem al nostre cor.

Vam arribar a Ezcaray a les set de la tarda; allà ens
esperava el Juan (“alma mater ” del projecte dels 17

Daniel Benítez

El descens va ser encara més ràpid que la pujada i
en total vam fer el pic en menys de quatre hores; tot
i que cansats, ens sentíem satisfets i disposats a recobrar forces amb el menjar. Per això ens vam dirigir a un petit poble de la regió.
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Bicicletada als Ports
Aquestes festes de Nadal no podíem deixar passar
l ’ o portunitat de tornar a pujar al CARO, el cim més
alt dels Ports de Tortosa i per extensió, de Tarragona. Teníem un munt de compromisos familiars per
totes bandes , però en Quim i jo, entre plats i fogons, entre amics i familiars, entre versos i postals
de Nadal, vam trobar un forat per a nosaltres dos, i
ens en vam anar al Caro el dia 30, a complir un altre
cop amb el nostre somni, a saludar l ’ arribada imminent del cap d ’ any a les Terres de l ’ Ebre.
Les muntanyes dels Ports són molt especials. El meu
amic diu que són els Pirineus de les Terres de l ’
Ebre. Li dono la raó. Els Ports són immensos, únics,
gegantins, solitaris. Terra abrupta, on la natura s ’
ha obert pas i manté els humans a ratlla, segurament perquè ens fan por, ens impressionen de tal
manera que hi passem amb molta precaució i respecte pels seus racons. Respecte i molta admiració.
Pujar al CARO en bicicleta és també tot un repte que
porta el seu temps i la seva preparació. Passem de
25 a 1.450 metres d ’ alçada en poc més de 20 km
quan sortim de Tortosa, però potser concretem més
l ’ e sforç que representa si diem que passem de 200
a 1.450 m en els últims 15 km.

BTT
el moment de la segona paradeta, i ens traiem el paravent i aprofito per canviar-me els guants.
Seguim pujant. A les zones on toca el sol, s ’ està bé,
però l ’ ombra, tornem a tenir fred. Així anem fent.
Calor o fred, segons per on anem.
A la font del Cargol, quan ja portem 750 m de desnivell, la tercera paradeta. Enceto el segon entrepà,
menjo uns dàtils i unes avellanes. Aquí estem a l ’
ombra, així que anem per feina. Avancem uns metres
per fer-nos la fotografia davant de l ’ escultura de la
cabra, senyora dels Ports, i continuem.
Ara guanyem alçada fent algunes ziga-zagues que
ens fan pensar en la tornada: divertiment assegurat!!
Ara, però, toca patir una mica més. Són pocs quilòmetres i 300 m més de desnivell, així que ens plantem al Mirador Lo Portell, a 1.050 m, on em menjo la
resta de l ’ entrepà. De fet ens aturem cent metres
abans, perquè al mirador no hi ha sol.
Continuem aviat i ara les coses són diferents, com
sempre que vinc al CARO. Ara estem als peus del

Comencem per l ’ alimentació; a les 05.00 del matí,
un cafè amb llet amb cereals i un suc de taronja natural. Un primer esmorzar fort, amb convicció, assaborint-lo a poc a poc, pensant potser que cada cullerada de cereals representa un dels quilòmetres que
vindran després. El suc de taronja és el combustible
per al tram final, el que vindrà en els últims 3,8 km,
on encara hem de guanyar 450 m. Per tant, glopet a
glopet, assaborint la fruita, tal com serà després,
pedalada a pedalada.
Pel camí, dos entrepans: l ’ un me ’ l menjaré al
tren, abans d ’ arribar a Tortosa i l ’ altre pujant;
fruits secs i alguns dolços que vagin tapant forats.
L ’ a limentació en una pedalada d ’ a questes característiques és directament proporcional a l ’ e sforç a
realitzar i marcarà l ’ èxit de l ’ objectiu proposat.
Seguim amb la roba. A les 08.15 del matí, quan arriba el tren i ens posem en marxa, fa fresca, així que
sortim de Tortosa abrigats. La samarreta tèrmica, l ’
armilla de l ’ equip BTTUME i la jaqueta de la selecció catalana de ciclisme, roba de qualitat. Amb els
culots llargs, els guants i el tapaboques. Equipament
suficient, però a aquella hora noto que falta alguna
cosa, el vent és fort i augmenta molt la sensació de
fred. Ens traspassava la roba, així que a Roquetes
fem una lleugera parada per posar-nos el paravent.
Aviat surt el sol i encara que el vent es manté, arriba
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cim, no podem fallar. Ara ja no parlem, ara estem
concentrats. Les cames i la bici s ’ han de portar bé, .
Aquests últims 3,8 km són durs de veritat, pel desnivell i perquè el terra, en força trams, està malmès, hi
ha sots i no hi ha cosa pitjor que ens pugui passar
pujant en bici de carretera, que la roda entri en un
d ’ a quests sots, perquè sortir-ne és molt difícil, és un
gran esforç, perquè la velocitat és mínima i l’ e nergia
necessària per superar-lo es multiplica.
La pujada ens ha portat 3.15 hores i la tornada la
fem en 55 minuts. Teníem gana i ens mengem un
bon menú a una cafeteria de Tortosa, abans d ’
agafar el tren de tornada. Una altra il·lusió feta realitat. I que bé s ’ e stà al tren, amb calefacció, mig
adormits i pensant en l ’ a ventura d ’ avui!!!
Jordi Vilajoan
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Observant les aus del Delta

Natura

marins, i també altres ocells que aprofiten aquesta
zona per fer una parada al llarg del seu camí. Cal destacar que vàrem poder observar una grua (“grulla ” ,
en castellà), una au de gran dimensions, i que no és
gaire habitual veure en aquest indret.
La jornada va ser molt profitosa; gràcies a l ’
assessorament d ’ en Jordi tots els participants, més
de 20, vàrem conèixer de més a prop tot aquest món
de l ’ ornitologia. Sense dubte som uns privilegiats per
poder disposar, molt a prop de casa nostra, d ’ u n
indret tan important com és el delta del Llobregat.

Dins del cicle de sortides naturalistes que s ’ ha iniciat
aquest any, els passats dies 10 i 17 de gener es van a
portar a terme les dues sortides programades per a l ’
observació d ’ aus al delta del Llobregat.
El lloc escollit van ser les basses de Can Tet, que encara que es tracta d ’ un espai artificial té una gran biodiversitat i representa un dels espais més importants d ’
aus prop d ’ una gran ciutat i d ’ una àrea urbana que
tenim a Europa. Cap més ciutat disposa al seu voltant
d ’ un espai natural d ’ aquestes característiques.

La climatologia va acompanyar els dos dies, el cel va
ser molt clar, i si bé el vent i el fred eren presents, no
van representar cap problema per al grup; l ’ interès i
la participació de tots els assistents ens ha fet pensar
en l ’ organització d ’ una tercera sortida una mica
més específica, i amb l ’ ajut del Jordi segur que gaudirem de la jornada.
Volem agrair al nostre mentor, en Jordi, que amb la
seva paciència i dedicació ens va contagiar de la seva
afició, i ens va donar la possibilitat de conèixer molt
més a prop aquest món de l ’ ornitologia.
Auca

Les basses de Can Tet van ser creades en les obres de
modificació de la llera de riu Llobregat en el seu tram
final. En l ’ actualitat es tracta d ’ una zona protegida
de gran valor ornitològic; la zona humida té aus pròpies, però el més interessant és que representa un lloc
de parada per a totes aquelles aus que fan el seu camí
migratori des del nord d ’ Europa buscant climes més
suaus.
A la sortida ens va acompanyar en Jordi Mateu, especialista en observació d ’ ocells, i durant tot el matí vàrem poder contemplar la gran varietat d ’ ànecs, corbs

Premiats Copa Catalana Curses Verticals
A finals del 2015, a Miravet ( Tarragona) es van donar
els premis de la 6a Copa Catalana de Curses Verticals.
En la categoria de veterans masculina i femenina la
Unió Muntanyenca Eramprunyà ha tingut dos guanyadors en segon lloc : l ’ Enrique Galan i la Isabel Vigil.
Agraim als nostres particpants i guanyadors que portin
el nom de la UME en les activitats que practiquen.
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No tenim fotografía
dels dos guanyadors,
sinó nomes del la Isabel que és la que reproduïm.
Igualment,
ENHORABONA A TOTS
DOS!
Redacció
EL GRUP

Entrevista a … Genís Otàlora

El soci

El Genís, sempre l’he vist a la secció de senders,
juntament amb la Mercè. Ha estat membre de la
Junta durant un cert temps i ha col.laborat
sempr que ha pogut amb l’entitat.
Diu que les seves aficions són la fotografía i viatjar i us puc assegurar que en les sortides que he
coincidit amb ell sempre dedica una gran part
del temps a fotografíar el paisatge i tots els elements singulars que hi veu. Havia treballat a la
Caixa, però actualmente gaudeix de la seva jubilació, cosa que li permet tenir més temps per la
muntanya, la seva gran afició. Pacient, alegre i
optimista, sap engrescar les sortides de la secció, tot un luxe per als qui anem a caminar amb
ell. És el soci núm. 1511.
Com vas arribar a l’UME?
Sempre m ’ ha agradat la muntanya, però és clar,
hi havia altres coses (estudis, feina, la família, etc.).
Llavors quan podia m ’ escapava pel Garraf, normalment sol. Amb el temps va arribar una mica d ’
estabilitat i més disponibilitat de temps lliure. Per
una altra banda, vaig pensar que allò que m ’
agradava tant, si ho podía fer en bona companyia ja
seria el súmmum, i així ha estat.
Diria que el teu interès se centra en la secció de
senders. Pots explicar com funciona? Qui organitza les sortides?
Fer senderisme et permet conèixer persones i coses
(paisatges, plantes, animalons, etc.) a ritme pausat i
en un entorn com és la natura. Tot i tenir un petit
país, és molt muntanyós i ple de contrastos i racons
increïbles que són a prop nostre i que aquesta activitat et permet descobrir i gaudir com poques. Per una
altra banda, les persones quan van a caminar a la
muntanya, i se l ’ estimen, ho fan de forma relaxada
i oberta; això provoca complicitats que en altres entorns serien poc probables.
La secció de senders és un grup obert a totes les
persones amb el perfil que acabo de descriure i que
estiguin habituades a caminar.
Tenim un equip de persones que es treballen, i de
quina manera, les activitats. Al final de cada sortida
sempre els felicitem, in situ, però vull aprofitar
aquesta ocasió que em dóna El Butlletí per fer-ho
públicament: a en Jesús, en Santi, en Josep i en
Víctor, sense vosaltres això no podria funcionar tan
bé com ho fa ara. Moltes mercès! Tampoc vull oblidar-me de les companyes i companys que hi partici
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pen, perque són elles i ells els qui fan que les sortides
siguin tan especials. Moltes mercès!
Quins projectes teniu a la secció de senders?
A senders procurem fer dues sortides al mes, amb característiques diferents, perquè puguin ser el més atractives possible. Normalment són de tot el dia, però també
en fem de matinals i, de tant en tant, de cap de setmana.
En els últims anys hem fet diversos GR, i en el futur immediat, el dia 6 de febrer comencem la Volta a Catalunya, a raó d ’ una etapa mensual.
De totes les rutes o sortides que heu fet, quines
destacaries com a més interessants?
A veure, això és com quan et pregunten: “Dels països
que has visitat quin és el més maco? ” , i jo sempre responc: “Tots tenen alguna cosa que els fa ser diferents o
interesants. ” Com he dit abans, tenim un país espectacular i que val la pena descobrir pausadament.
De totes maneres, això és molt subjectiu, ja que si la
varietat del nostre país és brutal, què podem dir de les
preferències de les persones; a qui li agradi fer pistes en
diria una i qui sigui més “canyero ” en diria una altra.
Per últim, com veus l’UME en un futur immediat?
L ’ UME, com tot grup humà, serà i arribarà allà on els
seus socis, simpatitzants i col·laboradors vulguin, perquè
l ’ e mpenta i unió de la gent té una força brutal, i d ’
això, a Catalunya en sabem prou. En l ’ actualitat veig
un equip humà amb una gran il·lusió, element indispensable en aquest projecte, i sóc molt positiu.
Mercè Mitjans
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Excursió circular per les muntanyes de Tivissa ascendint
a la Tossa (718m.) i retornant per sant Blai

Iniciem l ’ excursió just davant del petit parc de bombers de Tivissa a la confluència dels carrers Sant Blai i
avinguda Catalunya. Caminem aquesta darrera avinguda en direcció al camp de futbol i uns metres més
endavant, fins a trobar una explanada de sorra on uns
plafons ens informen de les rutes de la zona i del camí
a seguir, sense pèrdua i ben senyalitzat: camí de la
Llena, tota un delícia de camí empedrat que zigzagueja guanyant còmodament alçada amb bones vistes.
Estem enfilant l ’ històric camí de les Voltes de la Llena, que ens durà al coll que porta el seu nom. Cal
anar gaudint de cada racó. Hem passat el rètol de la
via ferrada del Tormo de la Margarida, que inicia un
corriol a la dreta. Seguim guanyant alçada per apropar-nos més a aquestes roques majestuoses i en concret a les coves de la Llena. Davant nostre se ’ n s
apareix una gran cavitat envoltada d ’ altres de més
petites que aprofiten alguns ocells per nidificar i protegir-se. Uns quants metres amunt trobem el primer
mirador de la Llena amb plafó d ’ orientació, on gaudim de bones vistes. En pocs metres arribem al coll
de la Llena i abans de seguir pista amunt ens desviarem a la dreta per un corriol no senyalitzat, però evident, que ens durà en uns 5 minuts fins al cim de Roca Verdura coronat per una senyera i amb grans vistes panoràmiques amb el poble de Tivissa als nostres
peus. Desfent de nou el corriol ens tornem a situar al
coll de la Llena i prendrem la pista senyalitzada en
direcció coll de Monetze i Manou.
Caminem més còmodament passant per un altre mirador de la zona amb bones vistes cap als Ports i uns
quants metres enllà arribarem a una altra cruïlla de
camins senyalitzada. Nosaltres agafarem la drecera de
Benet, ben indicada amb una fletxa rústica que tira
amunt amb la indicació a la Tossa (718 m) en un corriol que s ’ enfila moderadament davant nostre. Ara
farem cas a fites de pedretes que anirem trobant com
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a senyalització. Després d ’ una estona, el corriolet
gira a la dreta bruscament i comença l ’ ascens més
pronunciat abans d ’ arribar a una petita canal rocosa
que superarem fàcilment per arribar a la carena on ja
veurem el cim de la Tossa uns metres amunt. Vèrtex
geodèsic i vistes sorprenents de les Terres de l ’ Ebre,
el riu i els seus pobles mirant cap al SO i ponent, fins
la nuclear d ’ Ascó; Tivissa mirant avall, gran visió
dels Ports, la serra de Cardó i part del delta de l ’ Ebre
cap al sud, i mirant cap al NE el cap de Salou i el litoral tarragoní, la Mola de Colldejou i la Miranda, Llaberia i més enllà les muntanyes de Prades i el majestuós
Montsant. En un dia clar la visió s ’ e ixampla quasi
fins a l ’ Aragó i fins els límits castellonencs darrera
del massís dels Ports.
Deixem el cim resseguint la carena en sentit S en descens i després d ’ uns 5 minuts cal estar atents a una
fita de pedres per agafar el corriol a la nostra dreta
que es disposa a baixar decidit per un bosc d’ a lzines
i pins. Anirem seguint algunes fites de pedres per dins
el bosc en un terreny variat travessant alguna tartera
de pedres i sempre baixant de forma acusada amb
alguns trams més inclinats. Finalitzat el descens passem pel costat de l ’ enrunat Mas de Monegret i sense
deixar el corriol desembocarem a la pista de la Llena
que seguirem per l ’ esquerra fins a arribar a la cruïlla de camins del coll de Monegret. Rètols indicadors.
Prenem a la dreta el camí dels Arriers en direcció a
Sant Blai i a Tivissa, primerament per pista i després
per corriol molt estret. Trobem alguna marca de pintura, però el camí a Sant Blai és força evident tot i la
volta que fa, fent l ’ efecte que ens allunyem de l ’
ermita tot i veure-la més lluny. Desemboquem al GR7 i tombem a l ’ esquerra per una pista que, uns metres passada la popular font de Sant Blai, es converteix en un corriolet ascendent que ens portarà a les
portes de l ’ ermita de Sant Blai, no visitable. Aprofitem per visitar l ’ entorn exterior que corona una creu
amb vistes i uns 300 m més endavant les restes quasi
inapreciables del que va ser el castell de Sant Blai
penjat d ’ un cingle amb vistes.
La tornada des de Sant Blai a Tivissa la farem pel GR7 en un tram històric, ja que es va marcar l ’ any
1975, i és el primer GR oficial de tota la península
Ibèrica. Primerament anirem per pista salvant el barranc de Sant Blai entre cingles per un pas més estret.
Al cap d ’ uns metres abandonarem la pista per prendre a la dreta un corriol ascendent que de seguida
remunta un turó per baixar cap al nucli urbà de Tivissa entrant pel carrer de Sant Blai i el parc de Bombers
just on començàvem l ’ excursió.
Jordi Llorens
EL GRUP

Sessions d’Ornitologia
Hem començat l ’ any amb les “1es Sessions Monogràfiques d ’ Ornitologia UME ” ; s ’ han desenvolupat al
delta del Llobregat. Hem tingut el privilegi de comptar
com a guia ornitològic amb un amic de l'organitzador
de l ’ activitat, en Jordi Mateu, naturalista, ornitòleg i
un gran defensor de la natura. Seguint les seves indicacions, l ’ activitat s ’ ha dut a terme durant el mes de
gener (coincidint amb la migració dels ocells) i en dues
sessions perquè els grups fossin petits. La visita consistia a fer un recorregut per la riba del Llobregat, fins a
la platja de Ca l ’ Arana a la seva desembocadura, visitar dos aguaits i dues torres de guaita. A les segones
sessions i després de dinar al pícnic del parc, vam continuar la visita cap a la zona de les Filipines-Remolar.
En total es van identificar unes 30 espècies d ’ aus.
Gràcies a les indicacions que constantment ens anava
fent el Jordi Mateu, molts de nosaltres vam aprendre a
distingir un martinet blanc d ’ un agró blanc, un gavià
argentat d ’ una gavina corsa, espècies migratòries i
les que són residents, etc. i mentre caminàvem d ’ u n
aguait a un altre, també ens va omplir amb més coneixements sobre botànica, aprenent a distingir el julivert
de la cicuta, els canyissars invasors dels autòctons. Va
ser una experiència molt didàctica i sobretot vam conèixer una mica més el nostre entorn, per així poder
estimar-lo i defensar-lo dels atacs com els de la gent
(ussa) que volien convertir tot això en un eurovegas (en minúscula per menyspreu), perquè hem d ’

DATES

Natura

estar preparats per defensar, de nou, aquest patrimoni, ja que pul·lula pels despatxos del nostre govern un
segon atac tipus euro-vegas, que ja veurem com acaba. De moment les nostres dues visites van acabar
molt bé, van complir la seva funció pedagògica i amb
molt bona nota per part dels assistents, dels quals tenim aquests comentaris: “Ha estat molt bé i als nens
els ha agradat molt ” ; “És una pena que un lloc que
tenim tan a la vora, molts de nosaltres no el coneixem ” ; "Ha estat un plaer conèixer a unes persones
com el Jordi Mateu i la seva dona, l'Àngela". Us emplacem a la propera activitat d'aquesta secció. A reveure.
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SECCIÓ

ACTIVITAT

Dimecres 3

SEAM

FORMACIÓ

Curs d'Iniciació a l'Escalada, Nivell 1. Més informació al rocòdrom de 20h a
21h ó al vocal de la secció: algalqqe@yahoo.es

Dissabte 6

BTT

SORTIDA

Ruta del tèxtil, de Manresa a Monistrol. Nivell mig. Bicicleta BTT. Més
informació i inscripcions al vocal de la secció Cesar Lorenz o a Secretaria.

Dissabte 6

Excursionisme

SENDERISME

1ª etapa de la Volta a Catalunya: de Gavà-Castelldefels fins a Sitges, 25
Km. Informació i inscripcions a secretaria o al coordinador de l’activitat.

Dijous 11

BTT

SOPAR A LA PLATJA

Ous ferrats, temàtic del Carnestoltes. Nivell fàcil, tot tipus de bicicleta.
Més informació i inscripcions al vocal de la secció Cesar Lorenz o a Secretaria.

Dissabte 13

BTT

SORTIDA

Trialeres del Garraf, sortida per perdre la por. Nivell mig. Bicicleta
BTT. Informació i inscripcions al vocal de la secció Cesar Lorenz o a Secretaria.

Dissabte 13

Excursionisme

SENDERISME

La Vilella Alta (Priorat), 16 km. Informació i inscripcions a secretaria o al coordinador de l’activitat.

BTT

SORTIDA

SEAM

ESCALADA

Diumenge 14
Dissabte 20

DESCRIPCIÓ

Alfons

Passejada amb bici fins a la platja. Sortim a les 9h de la nostra seu social.
Més informació i inscripcions al vocal de la secció Cesar Lorenz o a Secretaria.
Escalada esportiva. Més informació al rocòdrom de 20h a 21h ó al vocal de la
secció: algalqqe@yahoo.es

Cap de setmana
Infantil i Juvenil
20 i 21

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.

Diumenge 14

BTT

SORTIDA

Bicicletada Popular a la platja. Nivell fàcil, tot tipus de bicicleta. Més informació i inscripcions al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

Diumenge 21

Entitat

CURSA

4ª Canicròs i Mitja Marató de l’Eramprunyà. Més informació i inscripcions:
http://canicrosseramprunya.blogspot.com.es
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DATES

ACTIVITAT

Dissabte 27

Infantil i Juvenil

SORTIDA

Dissabte 27

SEAM

ALTA MUNTANYA

Dissabte 27

BTT

SORTIDA

Volta a Montserrat. Nivell mig. Bicicleta de carretera. Més informació i
inscripcions al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

Dissabte 27

Entitat

SOPAR D'ENTITAT

Restaurant Jungla-Park. C/dels Oficis, nº 1 de Gavà, 21:30. Preu socis
15€, infants 6€. Informació i inscripcions a Secretaria.

Diumenge 28

Natura

SORTIDA

Diumenge 28

Excursionisme

SORTIDA FAMILIAR

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dimecres 2

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, "Hem nedat a l'estany amb lluna plena" de Raimón Esplugafreda.

Diumenge 6

Entitat

RAQUETES DE NEU

Campionat d’Europa de Raquetes de Neu a Guils Fontanera. Més informació i inscripcions: http://inscripcions.feec.cat

BTT

SOPAR A LA PLATJA

Dissabte 12

Excursionisme

SENDERISME

Dissabte 12

SEAM

ESCALADA

Escalada esportiva. Més informació al rocòdrom de 20h a 21h ó al vocal de la
secció: algalqqe@yahoo.es

Dissabte 12

BTT

SORTIDA

El país del vi. Nivell mig. Bicicleta de carretera. Més informació i inscripcions al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

Dissabte 12

Infantil i Juvenil

SORTIDA

Excursió de tot el dia. Més informació al vocal de la secció o al coordinador de
l’activitat. Inscripcions a secretaria o al coordinador.

Diumenge 13

BTT

SORTIDA

Els 2 rius, de Terrassa a Badalona, pel Ripoll i el Besòs. Nivell fàcil. Bicicleta BTT. Més informació al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

Divendres 18

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA

BTT

SORTIDA

Del Dijous 25 al
Dilluns 28

SEAM

PROJECTE "17 CIMAS"

Dimecres 30

SEAM

ROCÒDROM

Dijous 31

Entitat

FORMACIÓ

DATES

Dijous 10

Dissabte 19

DESCRIPCIÓ

FEBRER 2016

SECCIÓ

Sortida juvenil a la neu. Més informació al vocal de la secció o al coordinador
de l’activitat. Inscripcions a secretaria o al coordinador.
Ascensió al Montardo i Pic de Travessany. Més informació al vocal de la secció: algalqqe@yahoo.es

Recuperació del camí a la Cova Bonica. Trobada a les 9h al local social.
Informació i inscripcions a Secretaria.
Excursió familiar. Més informació al vocal de la secció o a secretaria.

DESCRIPCIÓ

MARÇ 2016

Ous ferrats, temàtica sorpresa. Nivell fàcil. Tot tipus de bicicleta. Més
informació i inscripcions al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.
2ª etapa de la Volta a Catalunya: Sitges-Calafell, 23Km. Informació i inscripcions a secretaria o al coordinador de l’activitat.

Nova cita del club de lectura “Fita i Petjada”. A les 20 h, a la sala boulder
d'UME, xerrada i audiovisual dels viatges literaris realitzats per "Fita i petjada".
Els pantans, de Vic a Girona. Nivell mig. Més informació i inscripcions al
vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.
Pujada al Mulahacén (Granada). Més informació al vocal de la secció: algalqqe@yahoo.es, o a secretaria.
Presentació del monogràfic de crestes al rocòdrom. Més informació al
rocòdrom de 20h a 21h ó al vocal de la secció: algalqqe@yahoo.es
Curs de meteorologia: 31 de març, 5 i 7 d’ abril. Més informació al vocal de
la secció o a secretaria.

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

