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Open Europeu de
raquetes de neu
a Guils Fontanera
(La Cerdanya)

Un repte més dels
“17 cims”
Mulhacén
(Granada)

Un any més, la Unió Muntanyenca
Eramprunyà ha organitzat una de les
proves del Circuit Català de Raquetes de Neu de la FEEC. Enguany, ha
estat una ocasió molt especial perquè hem sigut competició internacional com a Open Europeu. Tot un èxit
d’organització i de participació.
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EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—FUNDADA

EL
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El grup de SEAM continua amb el
projecte de coronar el cim més alt de
cada comunitat autònoma. Per Setmana Santa van pujar al sostre de la
península ibèrica: el Mulhacén, a la
granadina Sierra Nevada. A l’interior
us expliquen com va anar l’aventura.

5a Caminada de
les Ferreres

Festa dels 100
Cims

L’esperit solidari de la nostra entitat
s’ha tornat a rubricar amb una iniciativa amb la qual col·laborem des de
fa cinc anys: la Caminada de les Ferreres. Una acció d’excursionisme inclusiu de la qual estem orgullosos.

La Unió Muntanyenca Eramprunyà
ha estat l’amfitriona del lliurament
dels premis del repte dels 100 Cims
de la FEEC. Uns quants socis nostres han arribat a la fita i tots vam
viure una vetllada inoblidable.
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Editorial: Nova etapa al Butlletí

Per fi! Ja som aquí de nou. Uns diuen adéu, uns altres prenem el relleu. Després d’uns quants anys al
capdavant d’aquesta publicació, la
nostra companya Mercè Mitjans
abandona la direcció del Butlletí. Tot
té la seva etapa en aquesta vida, el
seu moment. I tothom tard o d’hora
necessita un canvi d’aires, provar
nous projectes, o nous reptes. A la
Mercè li hem d’estar totes i tots molt
agraïts per la seva dedicació, per tot
el seu entusiasme i està ben clar que
deixa el llistó molt alt. Amb respecte
i reconeixement a la feina excel·lent
durant tot aquest temps, però tam-

bé amb la màxima il·lusió, en Genís
Olàtora i un humil servidor, Oriol
Barberà, prenem el relleu al capdavant del Butlletí. Ho fem també amb
un esperit decididament obert,
transversal, col·laboratiu, altruista...
En aquest sentit, estarem sempre
oberts a escoltar aportacions, idees,
suggeriments, i propostes de tota
mena. Ni volem ni podem estar sols
en aquesta aventura, necessitem de
l’ajut de tothom que estigui disposat
a oferir-lo. Cadascú dins de les seves possibilitats. Volem treballar en
equip amb totes aquelles companyes i companys que vulgueu expli-

•Federació Catalana
de Ciclisme
•Federació d’Entitats
Excursionistes de
•Federació Catalana
d’Espeleologia
•Federació Càmping
-Caravaning
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Oriol Barberà i Garre

Butlletí

Atenció al soci
Adherida a:

car-nos amb detall totes les activitats que feu amb la Unió Muntanyenca Eramprunyà: caminades,
escalada, vies ferrades, crestes, barrancs, espeleologia, tertúlies literàries, organització d’esdeveniments,
sopars d’ous ferrats... El Butlletí és
el vostre altaveu, el vostre canal d’
expressió, ajudeu-nos a millorar-lo
en tot el que sigui possible, perquè
és una senya d’identitat de la nostra
entitat que hem de cuidar entre totes i tots. Ja ho hem dit en més d’
una ocasió, no som un grup més,
som El Grup. Gràcies i endavant!

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

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

Composició: Oriol Barberà i Genís
Olàtora
Correcció: Marta Jiménez
Edita: UME
Rambla Lluch, 4
08850 Gavà
Telefon: 93.662.01.24
Web:www.umegava.org
umegava@gmail.com

EL GRUP

Informació reunions de Junta

El soci

ACTA REUNIÓ DE JUNTA – 3/05/2016

- Caminada d'entitats de la vegueria és el 22 de

- Pàgina WEB. Volem que sigui pràctica. Que cada sec-

maig. Es comprarà coca, xocolata, moscatell...

ció es responabilitzi de tenir tota la info. penjada.

- Assistirem a la Nit de l'esport, 21 d'Abril, ja s'ha

- La Nit de l'Esport. Hi vam assistir unes 30-40 perso-

confirmat a l'ajuntament.

nes. Va anar molt bé.

- 28 i 29 de Maig, reconeixement de premis de ra-

- Marxa del Garraf. S'ha de posar en marxa. El Jordi ha

quetes i 100 cims, ens deixen l'American Lake, 50

enviat un email a la gent que ho ha preprat altres anys

invitacions a les mines...

preguntant què s'ha de començar a fer.

- Es demanen armilles per a curses, equips... si es

- Open d'escalada. S'ha d'aprovar el pressupost, és un

fan de nou, s'haurien d'afegir butxaques. Es van fer

10% més que l'any passat.

amb TUGA, se'ls hi proposaran les modificacions.

- Recordem que les subvencions s'han de justificar.

- Refer la banderola dels cims, més gran i amb l'escut

Adjuntem les subvencions que hem rebut.

més gran. I que cada vocal de secció tingui la seva.

- La FEEC dóna un lot de llibres gratuït a les entitats

- Casa de València pregunta si els hi deixem unes

que ho demanin. S'ha d'omplir un formulari.

cordes per a fer un cercle tancat per a fer una

-Cloenda de Raquetes i Acte dels 100 cims. S'ha de

"globotà" (com una mascletà infantil).

saber quanta gent vindrà cada dia.

- Es comença a preparar l'Open d'escalada, 2 i 3 de

ACTA REUNIÓ DE JUNTA - 5/04/2016 Campacm—-

juliol. El pressupost serà més o menys el de l'any

-Campaments. Tenim el Terreny nou de Guardiola de

passat. Se'ls hi ha de comunicar a l'Ajuntament.

Berguedà, Can Brocà. S'ha de pagar bestreta i mirar si

- Tresoreria, les majors despeses de les últimes set-

podem recuperar la bestreta de l'anterior terreny.

manes, raquetes. Hem rebut una subbenció de la

-FEEC (Víctor), els monitors i instructors que treballen

federació de 526€ per allotjament de raquetes.

amb nens HAN de tenir certificat de penals (despesa d’

- Sortida amb Quercus, dins cicle naturalis-

UME). Monitors de Campaments i Secció.

ta. Dissabte 9 d'abril, flora de primavera.

-Els voluntaris de l'entitat que en fan tasques han de

- L'"Eurovegas" ja està aprovat. Encara es poden

tenir una polissa d'assegurança. La UFEC n'ofereix una

moure fils en contra, movilització o per via legal.

a 10€ l'any.

Nit de l’Esport 2016

En nom de tota l’entitat, volem donar la més sincera
enhorabona a totes les companyes i companys que

Entitat

van rebre un merescut reconeixement a la Nit de l’Esport, el passat mes d’abril. MOLTES FELICITATS!
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Sopar d’aniversari

Entitat
El lloc escollit, JUNGLA PARK a més, va estar molt be.
Amb espai de sobres per deixar els cotxes i a més,
amb un parc infantil on els nanos i no tant nanos van
poder jugar amb el parc de boles i tot un munt de castells de goma que va fer les seves delícies.
Vam amenitzar l'acte amb alguns parlaments. Volíem
que els delegats i vocals expliquessin la seva tasca,
com funcionen, com preparen les seves activitats i
n'estem molt contents perquè tots i totes van sortir a
l'escenari i ens ho van explicar amb tot el luxe de detalls.

Quan vam començar a preparar aquesta trobada, ens

L'acte el vam acabar reconeixent com sempre fem, als

vam fer la següent pregunta: què fem, uns quants

nostres socis. Uns perquè ja porten 25 anys o més

gaudeixen d'aquest acte amb tota la seva plenitud,

amb nosaltres, d'acord, n'hi ha que van crear la UME,

venint mudats uns minuts abans de començar, mentre

així que en porten encara més. D'altres reconeixent

uns altres, els menys, s'hi passen hores preparant el

les seves gestes esportives durant l'any 2015. Premis

menjador, servint les taules, recollint i quedar-se a

com els que han aconseguit arribar a coronar 100

netejar quan tothom hagi marxat, o fins i tot, hauran

cims catalans, o en els campionats de Raquetes i tam-

de tornar l'endemà a acabar de deixar-ho tot net i

bé alguns per reconeixement especial per les seves

recollit, o pel contrari, fem que aquesta festa com és

aportacions al grup durant tota les seves vides de so-

la celebració del nostre aniversari, la gaudeixin tots els

cis.

socis i sòcies de la entitat, amb la mateixa intensitat?

I com ja és habitual en els nostres sopars d'aniversari,

La resposta la vam tenir al moment; busquem un local

vam acabar l'acte fent una rifa de material esportiu,

i ens anem tots i totes a gaudir del moment, amb les

motxilles, frontals, pals de caminar, per recordar on

nostres famílies i amics, sense estar pendents de

som, què fem i quin és el nostre objectiu, que és, com

plats, menjars i begudes. Ja sabem com som a la

sabem, trepitjar fort per tots els camins i corriols del

UME, com és el nostre voluntariat. Sabem perfecta-

nostre país. A tots els presents els donem les gràcies,

ment que si ens cal muntar el sopar, com hem fet els

us emplacem a venir el pròxim any i als que no heu

darrers anys, sortiran voluntaris i voluntàries per fer-

pogut venir enguany, animar-vos a participar en els

ho possible. Però no, aquesta vegada hem pensat

pròxims anys. Un sopar d'aniversari de la UME és

també en elles i ells, i hem volgut que fessin com la

quelcom més que un sopar d'amics.

majoria, arribar deu minuts abans, xerrar amb els

Una abraçada a tothom!

companys i passar-ho d'allò més be, sense preocupacions.
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Jordi Vilajoan Gimeno

EL GRUP

Raquetes a Guils Fontanera

SEAM

El passat diumenge dia 6 es va portar a terme l’Open
internacional de Raquetes de Neu. La proba va comptar amb la participació internacional d’alguns corredors, degut a que ha format part de la Copa Catalana
de Curses de Raquetes de neu. A més, es va completar amb el circuit per no corredors, tenint en total uns
100 inscrits.
La proba es va celebrar a Guils de Cerdanya, i el recorregut d’uns 10 km contava amb trams de pista i
també trams per dintre del bosc, on hi havia més dificultat.
La climatologia també va acompanyar,

tot i que va

nevar , va ser amb poca intensitat però suficient per
donar un caire més de muntanya a la proba. Les baixes temperatures de -5 -6 Cº tampoc van ser impe-

repte nou. Les dificultats afegides en el fet del caire

diment pels corredors i participants, tots ells van po-

Internacional, així com el fet de desenvolupar-la lluny

der completar el recorregut.

de Gavà i en plena estació hivernal .

L’Organització de la proba va anar a càrrec de l’UME

Al final es van rebre las felicitacions tant dels partici-

de Gavà, que va rebre l’encàrrec per part de la Fede-

pants com de la pròpia Federació, esdeveniments com

ració d’Entitats Excursionistes, que li va confiar la or-

aquest posen el nom de l’UME com una de les entitats

ganització.

amb més capacitat d’organització: Marxa del Garraf,

Cal destacar que és la primera proba de caire interna-

Canicross,

cional que organitza l’UME, i encara que l’UME disposa

neu etc.

Mitjà Mataró de Muntanya , Raquetes de
Auca

d’experiència en la organització de Marxes era tot un

Festa dels 100 Cims

Entitat
va fer una visita autoguiada a les mines prehistòriques de Can Tintorer. Hi van participar 30 persones,
acompanyades per voluntaris de la UME. A les 14h
ens vam trobar tots dos grups per gaudir d`un dinar
de carmanyola al parc del Mil·lenni, unes 120 persones, ja que es va afegir més gent
A la tarda, a l’American Lake, es va celebrar l’acte
central, l`entrega de premis i reconeixements. Va
ser tot un èxit, amb projecció d’un audiovisual rea-

El passat 29 de maig l’UME va organitzar la festa dels

litzat pel nostre company Enric Querol. Es van donar

100 cims. Aquest acte que reconeix a tots aquells que

els premis del Canicròs, premi fotogràfic 100 cims,

durant l’any anterior han aconseguit finalitzar el repte

premi literari 100 cims i premis els 300,200 i 100

d’assolir els 100, 200 i 300 cims, també va comptar

cims. També es va premiar a les entitats que amb la

amb activitats obertes a tothom, però espacialment

suma dels cims assolits pels seus socis han aconse-

per als premiats. El dia va començar amb la rebuda a

guit arribar els 2000 cims La UME ha estat una de

la rambla, davant de la nostra seu, dels participants a l

les afortunades. Els nostres socis premiats per asso-

‘excursió. Unes 70 persones van pujar fins el Castell de

lir els 100 Cims durant l’any 2015 han estat Paco

l’Eramprunyà per gaudir de la visita guiada a càrrec

Herrera, Néstor Gómez, Montse Capmany, Neus i

dels nostres voluntaris. A les 11:30h es va convocar

Laia Capmany. FELICITATS A TOTES I A TOTS!

els participants que van voler fer una visita cultural. Es
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Miquel Comas
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5a Caminada Serra de les Ferreres

SENDERS

per totes les edats.
Tot i que els dies anteriors a la caminada va estar
plovent, temps clàssic de la primavera, fet que va fer
desistir una trentena d’inscrits, el dia es va presentar
amb un cel blau i un sol radiant i degut a les pluges el
terreny estava en òptimes condicions perquè 149
persones, de totes les edats, poguessin gaudir d’una
matinal en el entorn natural de les nostres muntanyes més properes.
A les 9 del matí varen iniciar la caminada per un tram
del GR-92 en direcció a la Font del Ferro, llavors vaEl passat diumenge 24 d’abril va tenir lloc la 5ª Ca-

ren vorejar les antigues mines de ferro i ens vam diri-

minada de la Serra de Les Farreres de Gavà. Aques-

gir cap a Can Tries per una “vertiginosa” baixada, per

ta caminada té lloc per les muntanyes properes a la

cert, molt bé condicionada pels organitzadors, com

nostra població i que són l’entrada al Parc Natural

hem dit abans ens vàrem aturar per tal d’esmorzar i

del Garraf.

a continuació vam iniciar el retorn, en pujada, cap a

Cada any és organitzada per les Associacions de Ve-

la cloenda al barri de Bruguers. Cap al migdia ja havi-

ïns dels quatre barris de muntanya de la nostra po-

en finalitzat l’excursió sense cap incidència a mencio-

blació, que son: La Sentiu, Masia Espinós, Can Tries i

nar.

Bruguers, l’AMPA del CEIP Marcel.li Moragues i la

Un equip de voluntaris, de les entitats organitzadores,

Unió Muntanyenca Eramprunyà i amb la col·laboració

ens van guiar i acompanyar, situats estratègicament

de l’Ajuntament de Gavà i la Generalitat de Catalu-

dins del grup de caminants, i va vetllar pel bon

nya, també vàrem tenir el suport d’un membre de la

desenvolupament de l’excursió.

Policia Local que ens va acompanyar durant tot el

A l’arribada al barri de Bruguers els participants van

recorregut, assegurant, d’aquesta manera, la segu-

poder gaudir de refrescos, snacks i fruita que els hi

retat de l’activitat.

van oferir els organitzadors i també van ser obsequi-

Els organitzadors, amb aquesta iniciativa, pretenen

ats amb una bonica motxilla de record de la participa-

la descoberta dels barris veïns al centre urbà de la

ció.

nostra població, de l’entorn natural que ens envolta i

Per acabar, volem agrair a totes les Entitats Públiques

el coneixement personal entre els veïns.

i Privades, la Policia Local, els voluntaris que van col·

Enguany la ruta s’ha portat a terme entre els barris

laborar en el bon desenvolupament de la caminada,

de Bruguers, sortida i arribada i Can Tries, on vàrem

per la seva feina i dedicació.

poder disfrutar d’un merescut esmorzar. D’aquesta

També als participants per la seva alegria i bon hu-

manera no vàrem haver de creuar la carretera

mor i als quals demanem la difusió d’aquest acte i els

BV2041 que uneix Gavà amb Begues. El recorregut,

animen a participar en les properes edicions.

circular, va ser de 8,350 quilòmetres amb un desni-

Us esperem a totes i tots en la propera edició, la 6ª,

vell acumulat de 451 metres i es va triar una combi-

del 2017. Fins llavors una salutació a tothom.

nació molt equilibrada entre pistes i corriols aptes
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Genís Otàlora

EL GRUP

Caminada d’Entitats

SENDERS

El passat vint-i-dos de maig vàrem fer la tercera Ca-

les entitats del Baix Llobregat. Aquest any han estat

minada d'Entitats del Baix Llobregat, jornada especi-

un centenar de participants que han gaudit del nos-

al que aplega amics de totes les entitats excursionis-

tres indrets del Garraf.

tes de la nostra comarca. Aquest any, la jornada va

Per concloure, la jornada ha estat molt maca i anima-

ser organitzada per la nostra entitat.

da, i hem pogut disfrutar d'una bona caminada amb

La caminada va discórrer des de La Sentiu fins al

la companyia de bons amics.

Castell d'Eramprunyà. El recorregut va ser a l'anada

També aprofito aquestes línies per donar les gràcies

pels camins on passa la Caminada Nocturna que
fem, i a la tornada vàrem baixar pel costat de l'antiga

Ermita

fins

al

depòsit.

A

continuació

và-

rem aprofitar un corriol que va directe al camí de la
Sentiu; un recorregut molt divertit.
A dalt al Castell es va fer una jornada reivindicativa
en defensa dels espais naturals ja que era el Dia
Mundial dels Espais Naturals.
També els guies d'UME, el Josep Mª, el Genís i l'Evel.lí, varen fer un volta guiada pel Castell per a tots
els participants, els quals van quedar gratament sorpresos. Una mica de coca i cafè, pujats per la Mont-

als nostres amics de la Rocanegra de Castelldefels,

se, va alegrar la visita.

sobretot al Francesc i la Mar,

Així, doncs, un any més i sense incidències es va

amb la organització.

que ens han ajudat

Víctor Espinós

celebrar aquesta jornada que aplega amics de totes

Nova aplicació mòbil per a federats

FEEC

ment amb els seus propis dispositius.
A partir d’ara amb el teu mòbil podràs tenir tota la informació imprescindible com a federat de la FEEC. El
federat en té prou amb el seu DNI i la seva data de
naixement per identificar-se amb el seu carnet federatiu vigent i tots els detalls d’aquest. La nova e-llicència
tindrà el mateix valor que la llicència física.
L’usuari, també podrà entrar també a diferents seccions que proposa la nostra web.
L’App permet consultar les rutes dels senders de Catalunya o bé la disponibilitat de la xarxa de refugis de la
La nova aplicació per a tauletes i telèfons mòbils de

FEEC.

la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

És gratuïta i està disponible a Google Play i App Store.

(FEEC) permet la identificació dels federats directaIII ÈPOCA NÚMERO 45
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Pujada al Mulhacén ...

SEAM

Quan tornàvem d'aquesta aventura, en Juan Pérez em

després, ja a mig camí, desapareixen els arbres i ca-

va recordar que les noves incorporacions a les expedi-

minem pel mig dels prats. De tant en tant, una mica

cions de la SEAM, tenen un deure a fer, i és fer un es-

de neu, encara que poca per la època. Caminem i allà

crit referit a la seva primera sortida amb ells. Així que

dalt veiem el Veleta, un dels pics previstos, impressio-

aquí va la meva.

nant, provocatiu, desafiador....

Quan vaig llegir que els companys de la SEAM (secció

arribem al Refugi de Poqueira, ja a 2500 metres i pre-

d'escalada i alta muntanya de la UME), preparaven

nem possessió de les nostres lliteres i taquilles. Ens

aquesta expedició, se'm van obrir els ulls com plats.

toca l'habitació 1, de nom EL VELETA, de 3394 mts

Podria jo participar en una sortida així, complir un

d'alçada. A mi em donen el llit número 7 i em disposo

somni d'aquesta envergadura?

a preparar-lo per passar la nit. Farà fred? Tenim el

Aquesta pujada forma part del projecte 17 cims de les

sac, un edredó i una manta. Crec que no.

17 comunitats autònomes. Fa un any que el van co-

El refugi està ple del tot. En prou feines hi cabem al

mençar, quan van pujar al cim del Teide. Ho van fer

bar, on sopem com en llaunes de sardina. Tenim una

pujant des del nivell del mar, tota una proesa.

taula en forma de L. En una punta, el nostre padrí, en

Sempre m'ha agradat la muntanya, des de petit, però

Pepe Saldaña explicant-nos les seves aventures i a

mai vaig poder dedicar-m'hi del tot, encara que fos

l'altre punta de la taula, seiem al costat d'una parella

només en nivells normals d'alta muntanya propera. He

de Madrid i d'una altre de Granada, també segons

caminat molt, em vaig apuntar a la UME per fer sende-

sembla muntanyencs experts, que ens expliquen tota

risme, però sempre, quan escoltava explicar les seves

mena d'aventures de muntanya. Quines estones més

aventures als companys que pujaven al Puigmal, o a

maques escoltant aquestes proeses!!

l'Aneto, o a la pica d'Estats, sentia certa enveja, per-

Dia de l'atac al Mulhacén.

què per a mi era una assignatura pendent.

Ens aixequem molt aviat, que el dia serà llarg. Tota la

Però va arribar aquesta oportunitat i vaig posar els cinc

roba la teníem preparada, així que aviat ens plantem

sentits per a complir aquest desig. El meu objectiu era

al menjador, a gaudir d'un esplèndid esmorzar. Hi ha

doble, anar-hi però sense perjudicar els plans previstos

de tot, però em llenço cap els xurros. Semblen cala-

pels meus companys. Podria fer-ho? Vaig parlar amb

mars més que xurros, però estan mot bons. També

en Manel Ortí, vaig veure vídeos i llegir escrits per al-

torrades amb nutella, torrades amb tomàquet i oli.

tres muntanyencs. Un mes abans, vaig deixar una mi-

Sucs i cafès amb llet. Molt complert.

ca de banda la bici per entrenar-me caminant, partici-

Sobre un quart de vuit sortim, ens fem la foto de rigor

pant en sortides de la secció de senderisme, o jo sol,

i comencem a caminar. Per pujar al Mulhacén hi ha

fent sortides pels voltants de Sant Climent, on tenim

diversos camins. Ens decidim per La Loma. Una puja-

bones muntanyes per fer entrenaments.

da més fàcil, amb gens de neu al principi.

I finalment va arribar el dia.

El dia, assolellat, no fa fred ni bufa el vent, al menys

Vam quedar per sortir del parc del mil·lenni a les 03,00

de moment. Les condicions atmosfèriques son fantàs-

de la matinada. Aquella nit, doncs, pràcticament no

tiques. Quina sort!!!

vaig dormir, pels nervis, per la hora...

Anem guanyant alçada, de vegades en traçada més

El viatge, lògicament, molt llarg. Un parell d'aturades i

vertical, altres fent ziga-zagues.

ens plantem a Capileira, el poble d'inici de l'aventura, a

He sortit massa abrigat i això em perjudica l'ascensió.

l'hora de dinar. Portem el menjar, els entrepans, les

M'aturo i em trec roba, també el buff i la gorra. Els

carmanyoles, les llaunes de menjar preparat. Busquem

guants, només els prims. No tinc fred a les mans i em

un bar i ens sorprenem amb la generositat típica dels

van millor per manipular la go pro. Quin descans!! em

bars de la zona; demanem una cervesa i de tapa ens

sento alliberat i vaig molt millor.

porten un pinxo que per sí mateix ja és un segon plat.

Per la meva banda, vaig fent, a un ritme més lent que

Com deia un company, amb dues cerveses dines per-

la resta de companys, als quals mai perdo de vista.

fectament a Andalusia.

També, com a cracs que son, de tant en tant s'aturen

A primera hora de la tarda, i després de fer un curt

i els enxampo. Fem equip, i es nota!!

desplaçament fins a l'aparcament de la Hoya del Porti-

Una de les primeres reunions les fem al Alto del Chor-

llo, on deixem els cotxes, comencem a pujar en direc-

rillo, on hi ha una gran fita de pedres i des d'on po-

ció al refugi. Primer, travessant un espectacular bosc i

dem gaudir d'una vista fantàstica de la vall que anem
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… el repte 17 Cimas es va consolidant

SEAM

deixant enrere.

Amb nosaltres han vingut uns cracs locals, convidats per

A partir d'aquí, seguim pujant, encara en ombra. El

l'equip de SEAM, com fan cada vegada que pugen a un

sol està a l'altre banda, on arribem aviat i comencem

dels 17 cims de les 17 comunitats espanyoles. En aques-

a albirar el cim del Mulhacén II. Ara la pujada s'in-

ta ocasió, son en Pepe Saldaña i en Fernando Fernández

tensifica una mica més. A estones caminem ja pel

Vivancos. Després de les fotografies de rigor, on no po-

mig de llengües de neu i alguna capa de gel. Hem de

dia faltar una amb la bandera de la UME, aquests com-

vigilar, encara no portem els grampons posats. Ara

panys ens van portar a fer una petita incursió a la cara

si, el vent bufa bastant fort. I fa fred, així que posem

nord, des d'on es gaudeix d'un espectacle extraordinari.

la roba treta abans, no s'ha de passar ni fred ni ca-

Una via molt difícil i només per a experts, sobretot en

lor, i ara cal abrigar-se.

mesos d'hivern, on la neu i el gel son els grans protago-

Arribem al Mulhacén II i descansem una estoneta a l’

nistes.

abric d'una paret. La vista del camí fet fins aleshores

Després de tot, vam iniciar el reton. En un principi, vam

impressiona. Des d'allà es veu perfectament el cim

fer el mateix camí de tornada passant pel costat del Mul-

del Mulhacén. Queda poc, un quilòmetre i uns 100

hacén II. Ara ja portàvem els grampons, fent una cami-

metres de desnivell, així que ja ho tenim tocar.

nada segura, sense relliscar pel gel, el que ens donava

I ens posem en marxa, ara ja fins d'alt. Els últims

molta seguretat. A partir d'aquest cim, vam variar l'iti-

metres em costa. Hi ha neu i avanço lentament. Re-

nerari, fent una baixada més directa en direcció al refu-

cordo els reportatges de les expedicions als grans

gi, caminant pel mig de grans llengües de neu, on de

cims de l’Himàlaia, quan els escaladors pugen lenta-

tant en tant la cama s'enfonsava fins a l'alçada de ge-

ment, passa a passa, poc a poc.

noll.

També estem a més de 3400 i al menys jo, cada

Poc abans d'arribar, ens vam aturar a descansar i a di-

vegada noto més l'alçada. Comença a fer-me mal de

nar, moment en que també vam poder treure'ns els

cap.

grampons.
Sobre les 15,30 vam arribar al refugi, mot contents i
personalment molt satisfet per haver aconseguit fer
aquesta pujada. Em va agafar fort mal de cap, així que
només d'arribar, em vaig estirar una bona estona a la
meva llitera, a descansar una mica.
El sopar, un altre cop un moment fantàstic. La experiència viscuda, les aventures que cada un explicava, els
nous projectes, les ganes de menjar-nos el mon....
l'endemà, la tornada. Vam baixar seguint la sèquia, fins
la pista que portava on teníem els cotxes aparcats i vam
anar un altre cop a dinar a la mateixa cafeteria del primer dia, a Capileira.
A la tarda vam visitar Granada, passejant pels carrers
del casc antic i acostant-nos a gaudir d'unes vistes fantàstiques de La Alhambra. Després, trobada amb Pepe
Saldaña, Susana i Fernando, escoltant les seves experi-

Finalment, l'alegria es desborda. Hem arribat, jo una

ències, els seus projectes i els seus somnis. Vam anar a

mica més tard, però també. Ens abracem i comen-

dormir a un alberg juvenil molt ben muntat i be de preu.

cem a fer-nos fotografies. Des de dalt, la vista és

Habitacions molt ben preparades, amb bany interior i

inexplicable, i a més, tinc clar que per a sobre meu,

bones instal·lacions en general.

dins la península ibèrica, no hi ha res, només els

L'endemà, vam esmorzar i sobre les 09,30 ens vam po-

avions. He passat dels 2800 metres del cim de Nou

sar en marxa. Ara ja només quedaven un munt de quilò-

Creus, a Núria, als 3483 del Mulhacén, per tant, per

metres de carreteres, autovies i autopistes, que final-

primera vegada que passo dels 2800 i no per fer-ne

ment ens van portar a casa sobre les 19,30 de la tarda.

100 més, sinó per assolir els 3483 mts. Fa un parell
de mesos, ni m'ho hagués imaginat!!
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La Puebla de Híjar - Tortosa ...

BTT

de la via. Eren les 21,30 que els nou ciclistes vinguts
de terres catalanes ens posàvem en marxa, després
d'abrigar-nos be. Al poc, els companys de KÀRALOM
ens van ensenyar una de les joies de la seva corona
aragonesa, el PUENTE DE LA TORICA, una construcció espectacular, per la que vam poder passar per
sota. Ells, poc després es van acomiadar de nosaltres,
i van tornar cap a La Puebla, mentre que nosaltres,
ara ja sols, seguíem el nostre camí.
Naturalment, el fer una nocturna significa que no
Volíem emoció. Volíem cremar adrenalina. Volíem
batre un récord. Volíem posar-nos a prova.
Sortim en el tren de les 16:03, agafat a la estació de
França, com en les gran ocasions.

veus l'entorn per on passes, així que fora dels nostres
llums, no veiem res de res.
Ah, no! Que va! De tant en tant ens aturàvem i tancàvem els nostres llums. Volíem gaudir d'un espectacle

En aquesta estació, quatre gats. A Sants, ple. A Tar-

invisible a Gavà, el cel, totalment estrellat, magnífic.

ragona no hi cabem. Però a partir d'aquí es va bui-

Un dels moments màgics d'aquella nit. No és el cel, és

dant, i els últims pobles abans d'arribar a LA PUEBLA
DE HÍJAR, quasi que anem sols. Diuen que la RENFE
vol treure aquesta línia. Clar, han de mantenir estacions de TAV sense passatgers... Si ens treuen aquesta
línia, com anem fins a La Puebla en bicicleta?
Abans de la sortida ens vam posar en contacte amb
els amics de KÁRALOM, una associació local, dedicada
a la conservació de la natura (farien bon equip amb
Josep Maria Comas). També en aspectes lúdics i esportius, entre els quals destaca la seva lluita amb els
governs locals, per a reparar i condicionar la seva Via
Verda, la de la VAL DE ZAFÁN, que juntament amb

un sostre, una cúpula, està tant estrellat que quasi no
trobes espai entre estrelles, quin espectacle!!!

les catalanes TERRA ALTA i BAIX EBRE, formen una

Poc abans de les 00,00 vam arribar a un lloc conegut

de les vies verdes més llargues de la península ibèri-

com EL MONUMENTO AL TAMBOR, on hi ha fet un

ca.

gran tambor, amb una estàtua representant un veí

Ens van venir a buscar a la estació i després de sopar
uns bons ous ferrats amb xoriço de la zona, ens vam

tocant el tambor, que com sabeu, és la festa nacional
de la zona. El tambor i el préssec de Calanda.

posar en marxa. Això si, una de les primeres fotogra-

La nit s'anava refredant, la temperatura baixant i el

fies que ens vam fer va ser al pal indicador del qm 0

vent gelat anava picant contra la cara. Primer anem a
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… una aventura de 140 Km

BTT

4 graus. Després estem pedalant a 1 grau. Quin fred!!
gaudíem molt quan entràvem a un túnel, s'estava millor dins que fora.
De tant en tant doncs, paradeta per descansar i picar
alguna cosa. Portàvem dos termos plens de cafè, tota
mena de fruits secs, xocolates, alguna petaca.... tot
valia per passar el fred i escalfar el cos una mica.
Els quilòmetres van anar passant, i sobre les 07,00
passàvem per davant de la estació de BENIFALLET, ja
a només 22 Kms de Tortosa. En aquell moment es veien els primers llums del nou dia, ja albiràvem la silueta de les muntanyes. L'espectacle del riu Ebre, amb
aquelles primers llums del dia, magnífic.

Travessàvem el pont nou de Tortosa a les 08,30 i ens
vam dirigir directament a la estació de la Renfe, a agafar el tren de tornada a casa. Descans, una mica de
son, també d'un pròxim somni... els nostres projectes

Sobre les 08,00 vam arribar a Xerta i vam poder descansar, ara si, en un bar on vam arrasar els tallats i les
pastes. Aquell moment ens va donar l'última empenta
en el nostre camí cap a Tortosa.

no s'aturen.
Molt grans el Cèsar, Joan Alsina, Juan Arnaldos, Josep
Maria Vera, la Cristina, el José Luis, l'Eduard, el Salva i
un servidor, molt contents i preparant noves aventu-

Ja sortia el sol, els primers rajos els vam tenir d'esque-

res.

na i aquella energia solar ens va fer anar ja sense ado-

Resultat final: La Puebla de Híjar-Tortosa, 140 Km en
11 hores.

nar-nos.

Jordi Vilajoan Gimeno

DATES

DESCRIPCIÓ

JUNY 2016

SECCIÓ

ACTIVITAT

Cap de setmana
11 i 12

Entitat

SORTIDA

Sortida MULTI- ACTIVITAT UME a Organyà. Més informació i inscripcións a Alfons Vilches o a Secretaria

Dissabte 18

Senders

SORTIDA

4ª etapa de la VOLTA A CATALUNYA. Més informació i inscripcions al
vocal de la secció o a Secretaria.

Dissabte 18

SEAM

ESCALADA

Escalada a una via llarga (per cordades). Més info: algalqqe@yahoo.es o al
rocòdrom els dimecres de 20h a 21h.

Cap de setmana
Infantil i Juvenil
18 i 19

SORTIDA

Sortida de cap de setmana juvenil per la Vall de Núria. Informació i inscripcións a secretaria o al coordinador de l’activitat.

Diumenge 19

BTT

SORTIDA

3ª etapa RONDA VERDA DE BCN-BTT, nivell facil, mes informació i
inscripcións al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

Dimecres 22

Entitat

CLUB DE LECTURA
FITA I PETJADA
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Presentació del llibre: Curses de Muntanya.Manual Pràctic. Amb la presència
del seu autor: Kiku Soler. A les 18:30 h, a la Biblioteca J. Soler Vidal,
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DATES

Dimecres 22

Dijous 23

Divendres 24

Dilluns 27

DATES
Cap de setmana
2i3
Dissabte 2

Diumenge 3

Dissabte 9

Dissabte 9

Diumenge 10

Dijous 14

Dissabte 16
Cap de setmana
16 i 17
Dissabte 23
Cap de setmana
30 i 31

SECCIÓ

ACTIVITAT

BTT

BTT

SEAM

SORTIDA

SORTIDA

CUSTODIA FLAMA CANIGO-totes les bicis, diversos nivells. Més info i
inscripcions al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

Infantil i Juvenil

CASAL D'ESTIU

SECCIÓ

ACTIVITAT

SEAM

SEAM

Entitat

Astazu i Monte Perdido cara nord. Més info: algalqqe@yahoo.es o al
rocòdrom els dimecres de 20h a 21h.
INICI CASALS D’ ESTIU. Del 27 de juny al 22 de juliol. Informació i inscripcións a secretaria o al coordinador de l’activitat.

DESCRIPCIÓ

JILIOL 2016

SORTIDA

Nocturna Ripoll-Blanes. Bici carretera nivell mig. Més informació i inscripcións al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

PORTES OBERTES

Portes obertes al rocòdrom de la Nova Piscina Municipal. De 10h a 13h i
de 14.30h a 17.30h (activitat oberta a tots els públics)

OPEN D'ESCALADA

Campionat d'escalada esportiva al rocòdorm de la Nova Piscina Municipal. De 9h a 15 (només per a sòcies i socis d'UME)

Caminada Nocturna Memorial Emili Trallero. Més informació al vocal de la
CAMINADA NOCTURNA secció o a Secretaria.

SEAM

SEAM

Entitat

JUNY 2016

Prèvia flama, RIPOLL a ESPINAVELL- BTT, nivell mitjà. Més informació i
inscripcións al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

ALTA MUNTANYA

BTT

DESCRIPCIÓ

VIES FERRADES

Via ferrada a Vielha. Més info: algalqqe@yahoo.es o al rocòdrom els dimecres
de 20h a 21h.

CURSA VERTICAL

Cursa Vertical Cabanera. Més info: algalqqe@yahoo.es o al rocòdrom els dimecres de 20h a 21h.

Sopar d'ous ferrats. Anem de vacances. Totes les bicis, nivell fàcil. Més
SOPAR D'OUS FERRATS informació i inscripcions al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.

BTT

SEAM

Entitat

SEAM

SORTIDA

ALTA MUNTANYA

SOPAR

ALTA MUNTANYA

Canal d'Urgell. BTT nivell mig/fàcil. Més informació i inscripcions al vocal de
la secció César Lorenz o a Secretaria.
Cresta Punta Alta de Comalesbienes (difÍcil) i Agulles de Travessany.
Més info: algalqqe@yahoo.es o al rocòdrom els dimecres de 20h a 21h.
Qualsevol nit pot sortir el sol: sopar a la platja de Port Ginesta. Totes
les bicis, nivell fàcil. Més info al vocal de la secció César Lorenz o a Secretaria.
Ascenció al Posets. Més info: algalqqe@yahoo.es o al rocòdrom els dimecres de
20h a 21h.

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

