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V aniverari de la
secció de BTT,al
camping d’Ager en
el mes de juny
Organitzant la XXIII MARXA DEL
GARRAF.
El 5 de novembre podrem gaudir de
la nostra Marxa del Garraf. Us esperem a tots i totes, participant o en
forma de voluntariat. Sou imprescindibles per aconseguir l'èxit que la

1963

UME es mereix.
En el proper número gran reportatge

Redacció

EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—FUNDADA

EL

El grup de BTT continua celebrant any
rere any la seva creació. Aquesta vegada
en el marc incomparable del Congost de
Mont-rebei a la serra del Montsiac

El Montau i la
Mola de Sant Llorenç del Munt
Des de la secció de BTT també ens anem a
caminar per la muntanya. Participem en el
calendari de caminades de ressistència de la
FEEC, així que de tant en tant fem les nostres

La junta informa
Homenatge
al Jesús García
El Jesús ha estat un dels socis organitzadors
de sortides de senders.
A ell dediquem aquest espai en el nostre
butlletí, gràcies a l’ajut de la seva esposa la
Maite i del Víctor de senders.

sortides.
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Puigmal

Jesús García

Cap de Rec

In Memoriam

Editorial: Nova etapa al Butlletí
Benvolguts
socis
de
la
UME
Per fi i després d'un parèntesi involuntari,
tornem a tenir en les nostres mans el
número 46 del butlletí el GRUP
.
Ara és el moment de donar les gràcies en
primer lloc, per ordre cronològic, a l'equip
de la Mercè Mitjans, a qui li devem tants
anys de butlletí anteriors a aquest. Uns
butlletins, que com els que farem a partir
d'ara, expliquen de la millor manera possible la nostra història, els fets més puntuals de la UME, les entrevistes a persones
vinculades a la nostra entitat on ens expliquen què fan i quins projectes UME tenen.
Tanmateix, donem la benvinguda al company Antonio Acebedo, el nostre secretari
d'atenció als socis i visitants, qui és també
el delegat de BTT i ara l'editor del butlletí.
Li donem per tant els nostres més sincers
agraïments i t'animem, Antonio a fer un
butlletí únic i que tingui com a objectiu la

connexió entre els socis i l'entitat,
explicant què fem. I per últim, us
animem a tots a participar, a enviar
cròniques de les vostres conquestes
muntanyenques, dels cims assolits o
de les vostres rutes ciclistes.

ro, aviat el farem nostre i gaudirem plegats
de
les
nostres
activitats.
A partir d'ara, és també un bon moment
per fer un crit a la participació. La UME
ens necessita a tots, que tots donem el
màxim de nosaltres, que tenim molt a
donar. No podem funcionar bé si cada
un, o cada grup va pel seu compte. És
necessari que la junta pugui tenir a tots
els socis i sòcies a punt per ajudar en el
que cagui i on cada un pugui aportar els
seus coneixements. Ens cal participació,
il·lusió col·lectiva. Aquest local ens ha de
servir per començar de nou. La UME ha
de ser una de les millors entitats de Gavà, un punt de referència a la ciutat, on
els gavanencs i gavanenques s'hi sentin
identificats i vulguin participar amb nosaltress. Us esperem!

Aquest és el número que pertany als
mesos de Novembre i Desembre,
mesos que se'ns presentaran molt
intensos, sobretot perquè com sabeu, ens anem d'aquí. Els canvis de
domicili sempre tenen aquella nostàlgia que ens fa recordar velles
històries, experiències bones o no
tant bones, on molts hem crescut a
la UME, on la majoria només hem
conegut el local de rambla. Però la
vida segueix i aviat en tindrem un
altre que molts vau poder visitar el
passat mes de Juliol. Ample, lluminós, cèntric, al qual, us ven assegu-

Jordi Vilajuan Gimeno
President de la UME.

FONT DEL MAS VILAR

NATURA

Font de Mas Vilar.
Seguim amb les bratulades, en aquest cas a la Font de Mas Vilar. Com podeu veure
a la foto, la placa que identifica la Font i que va estar col·locada per Quercus i Ume
en el dia de la seva inaguració ha sigut trencada.
No comprenem quina classe de persones pot fer actes com aquest, sense més ni
més que la intenció de destrossar i fer malbè.
Tornarem a col·locar la placa però demanem a tots ajuda per identificar aquests incívics i fer-los veure que això no te cap sentit.
Auca
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EL GRUP

V ANIVERSARI

BTT

16-17-18 de Juny, Vè aniversari BTTUME

A les 21 hores hem

Després de dinar ens hem posat en marxa. Hem iniciat la

començat el sopar de

marxa la Inés, el seus fills Camila i Nil i jo. Nosaltres hem arri-

celebració dels 5 anys

bat al voltant de les 19,00

de la nostra creació com

i ja havien companys instalats i

donant-se un bany a la piscina. El primer de tot, fer la inscrip-

a secció BTT de la UME.

ció al Càmping La Vall d'Àger i seguidament anar a muntar la

El

tenda. La Inés i jo hem agafat un bungalow. A Camila i Nil els

vam arribar, vam portar

hi feia il.lusió dormir en tenda.

5 ampolles de cava i un

Quan ja tothom havíem arribat, hem anat a sopar a un bar

pastís perquè ens ho

proper al càmping, Després de sopar, hem agafat els cotxes i

guardessin a la nevera i

hem anat a fer la primera de les activitats previstes, com era la

així estigués fresc per

visita a l'observatori astronòmic. Un autèntic encert fer aquesta

aquest moment.

visita. Primer hem estat dins una sala i amb olleres tridimensio-

En total en aquest sopar

nals ens han passat una pel·lícula de com ha evolucionat l'uni-

érem 20, comptant amb

vers durant els milers de milions d'anys que existeix.

els nens, mentre que

Abans d'acabar aquesta sessió, s'ha obert la cúpula i des d'allà

l'any 2015 vam ser

mateix hem pogut veure el cel tal qual, veient un munt d'estels

24.cap a les 00,00 ens

i planetes. Després hem anat fins a una terrassa on hi havia

vam anar a dormir

dos telescopis i on hem pogut observar Saturn. Finalment, la

18-06-17

sessió ha acabat dins la sala del telescopi principal, on ens han

Avui diumenge també ens hem aixecat molt aviat, perquè te-

explicat el seu funcionament.

níem quasi una hora de camí fins a l'aparcament de La Masie-

17-06-17

ta, on deixem els cotxes per iniciar la ruta senderista pel Con-

Ens hem aixecat aviat per anar a esmorzar al mateix bar on

gost de Mont-Rebei. La nit anterior vam encarregar uns entre-

vam sopar ahir al vespre, perquè tampoc el bar del càmpig era

pans a la cafeteria del càmping, per l'esmorzar de diumenge,

obert a aquelles hores, les 08,00 del matí. Sobre les 09,45 hem

Així, quan hem arribat a la Masieta hem menjat els nostres

iniciat aquesta activitat del caiac. Primer ens han fet una petita

entrepans abans de començar la ruta. El Congost de Mont-

explicació de com agafar el rem. Al principi volien pujar la Inés,

Rebei és maquíssim. És un camí tallat a la roca que va seguint

la Camila, el Nil i jo, en el mateix caiac, pro afortunadament no

el riu, de vegades a una gran altitud. Impressiona veure el

tenien de quatre. Dic afortunadament per que hem vist com de

congost allà abaix, les parets que quasi es toquen, mentre pel

complicat es remava al mateix temps en el de tres. Van Pujar

fons passa el Noguera Ribagorçana. En aquell punt, hi ha una

el Nil i jo en un i la Inés i la Camila en altre. Molt divertit, fen

profunditat d'uns 22-25 metres, però en altres llocs, com al

carreres, salpicant aigua, xocant.

pantà de Canyelles, on hi ha l'embarcador, por arribar als 120

L'aigua estava molt bona i el passeig fantàstic, impressionant.

metres de profunditat. A aquelles hores ja feia molta calor,

Remar pel Congost de Mont-Rebei és espectacular. Hem re-

però caminàvem per la banda esquerra, on normalment el sol

mant fins a un embarcador situat molt a la vora de La Masieta,

encara no hi arribava. La Inés i jo anàvem amb el Roger i la

on ens ha vingut a recollir el vaixell i ens ha portat de nou on

seves filles, la Dolça i La Estel que s’han fet molt amigues de la

teníem els cotxes. Sobre les 15,00 ja estàvem al càmping. Hem

Inés i ens hem quedat una mica endarrerits. Alguns como la

dinat a la cafeteria, ara sí estava oberta, i després hem tornat a

Camila, el Nil i el Joan Alsina han recorregut

la piscina per refrescar-nos una mica.A les 18,00 uns quants

fusta penjades a la paret i han arribat fins al nivell del terra.. Ja

han quedat a l'entrada del càmping amb les seves bicicletes per

era migdia i el sol cremavai ens hem banyat una mica.Quan

anar a fer una ruta BTT. La resta ens en banyat a la piscina

hem arribat a la Masieta tots, hem descansat una estona i se-

Fent temps per el sopar el Nil i jo hem fet unes lliçons d’escacs.

guidament hem iniciat el camí de tornada cap a casa.

Amb comentaris del Roger.
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dia

anterior,

quan

les escales de

Antonio Acebedo
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LA MOLA I EL MONTCAU

MITJA I ALTA MUNTANYA

espectaculars que ens oferia aquell paratge. Només de tant
en tant la boira ens oferia una finestra d'espai, el que ens
permetia gaudir i fotografiar aquelles immenses parets a banda i banda de la carena. Mentrestant seguíem avançant i al
final ens hem trobat amb el cim del Montcau davant els nostres ulls. L'emoció era plena, perquè estàvem ja molt a la
vora de complir aquest somni d'avui, com era aconseguir dos
“100 cims”, en un mateix dia.
El Montcau és un petit cim pelat, una roca granítica immensa
que et permet, tot i el gran desnivell pronunciat, avançat cap
al cim sense relliscar, prenent lògicament totes les precauci09 de Setembre 2017

ons. L'arribada al cim, de 1057 mts, com és lògic, ens ha

LA MOLA I EL MONTCAU, Sant Llorenç del Munt

suposat una immensa alegria, amb abraçades i felicitacions,

des de la secció de BTT també ens anem a caminar per la

amb desenes de fotografies, perquè realment, les vistes d'es

muntanya. Participem en el calendari de caminades de ressis-

d'allà dalt son espectaculars. Llàstima de la boira i els núvols,

tència de la FEEC, així que de tant en tant fem les nostres

però tot i així ha valgut molt la pena.Poc després d'iniciar la

sortides, a les que per cert, aprofitem per convidar a venir a

tornada,

tothom que vulgui.

ens

No som experts, així que si veniu amb nosaltres, aprendrem!!

començat a

La muntanya ens crida, per tant aquest dissabte hem tornat a

ploure, i ja

fer una altra sortida. Avui érem 21 persones apuntades, tot i

no

que per les previsions de pluja algunes al final s'han quedat a

aturat

casa i hem sigut 18.

que

Ens hem trobat tots a Matadepera a les 07,30 del matí i de

arribat

seguida hem anat a deixar els cotxes a l'aparcament de can

cotxes.

Robert, des d'on hem iniciat la caminada. El temps ens estava

Tornant,

respectant i avançàvem a bon ritme. La pujada ha sigut cons-

als peus de

tant i empinada en alguns moments, el que ha fet que ben

La Mola, el Joan ens ha proposat baixar per la Canal de l'Abe-

aviat arribéssim a La Mola, on hem esmorzat, després de

lla, de fort desnivell però que ens ha permès estalviar-nos

visitar el Monestir i l'Exposició. A partir d'aquí tocava tornar a

alguns quilòmetres de camí i uns quants minuts més de pluja.

caminar, ara pujant i baixant, quasi sempre per la carena. El

En total hem fet 20 qms i ens hem anat a dinar a Terrassa

dia estava ennuvolat i amb molta boira, el que malaurada-

per celebrar-ho.

ha

s'ha
fins
hem
als

ment ha fet que no poguéssim gaudir plenament de les vistes

RESPECTA LA DISTÀNCIA AL CICLISTA

Jordi Vilajoan

BTT

Des d'abans de l'estiu, la secció de bicicleta de la UME està portant a terme una concentració setmanal, per tal d'informar a la població de Gavà de la necessitat de guardar una distància mínima dels cotxes respecte als ciclistes d'1,50 metres com a mínim. D'acord amb les disposicions de la DGT, es pot envair parcialment el sentit contrari de la marxa, si hi ha les condicions per fer l'avançament. Es troben cada dimecres a les 11,30 del matí a la Plaça Balmes i obren les seves pancartes reivindicatives.
Després, de guardar un minut de silenci pels ciclistes morts a la carretera, marxen cap
a la Plaça Major, on a més de desplegar la seva pancarta, reparteixen fulls informatius
als vianants.
Secció de BTT
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CAMPAMENTS

INFANTIL I JUVENIL

Finals de juliol i la calor apreta amb força a Gavà. Primer

cuina en el que fem de xefs per un dia. I per la tarda… a seguir!

raig de sol i amunt, que avui toca matinar. Amb els nervis a

Cadena tròfica amb aliances entre equips de gambes i algues o

flor de pell, les cares mig adormides i la motxilla amb tot

taurons i salmons, el joc de les banderes on la rapidesa és vital i

allò que ens acompanyarà aquests 10 dies anem cap al

taller de mocadors on la taula acaba més acolorida que les pròpi-

punt de trobada. Retrobaments, converses tímides, abraça-

es teles, tot això amb una pausa pel berenar sagrat. Per la nit

des… encara no hem entrat a l’autocar i ja es comença a

algunes vegades ens convertim en llops escapant de caçadors i

encendre el caliu de campaments. I si, ara si, comiats amb

altres, som nosaltres els que intentem trobar els llops ( i gallines,

els pares i cap a Sant Quirze de Besora. Allà ens esperen

porcs senglars, micos i elefants) atents als sons enmig del silenci

moments que recordarem per sempre més.

de la nit. Arriba un dels nostres dies preferits: el de la kakamaka-

El primer dia és per a conèixer-nos: ens presentem i creem

ta. Llibertat per enfangar-nos de cap a peus, enfarinar-nos, em-

grups per tendes i cadascú s’encarrega de plantar la seva,

brutar-nos, baixar per una pendent de sabó i pintura, sentir la

junts, piqueta a piqueta. Aquell serà el nostre petit racó on

fresqueta de la terra humida a les panxes, llançar boles de paper

cada nit descansarem de l’adrenalina diària, tindrem somnis

tenyit ben fort… explosió de sentits i ben bruts que acabem. Re-

sobre gegants i llops o fins i tot rebrem la visita del zorro.

sultat: manguerazo i pas per la dutxa imprescindible. I si fem

Els d’Anar i tornar quan marxem del terreny a part de viure

vibac? Demanen alguns nens al fem pinya. I és que les nits amb

la muntanya i visitar llocs com el castell de Montesquiu, la

el cel destapat i la llum de les estrelles acompanyen, així que ens

masia d’Argelats i el santuari de Bellmunt, aprenem a fer

ajuntem força per sentir l’escalfor d’uns i altres i dormim prote-

pinya, a mimar-nos, parlar i solucionar. Costa alguns dies,

gits per les muntanyes. Això si, el zorro ho té més fàcil per fer de

però poc a poc ho aconseguim junts. Un cop al camp base,

les seves i el dia següent apareixen contractes firmats amb com-

tots plegats gaudim de les capbussades a la piscina que ens

promisos com massatges a monitors o

suavitzen la calor, del menjar de l’equip d’intendència que

rango.

ens manté l’energia ben amunt, de les obres de teatre im-

Durant aquests dies ajudem al Gegant de Bellmunt que està

provisades on de sobte ens reunim tots, de les cançons a l’

malalt per culpa d’actituds com l’avarícia, la mandra i l’egoisme d’

ombra acompanyades per la guitarra, de partits de futbol

algunes persones que ens visiten al terreny. Ens organitzem en

on la pilota es perd pel mateix lloc cada dos per tres, d’un

tribus per poder ajudar entre tots el gegant: som l’aigua, la terra,

gelat després d’un dia d’excursió...

l’aire i el foc. L’última nit celebrem el foc de camp, on mostrem

La rutina és senzilla. Només despertar ja comencem a mou-

les nostres danses i encanteris a la resta i compartim moments

re els cossos amb l’activitat de bon dia. Després d’un bon

amb els nois i noies d’itinerant que han viscut la seva aventura

esmorzar, estem llestos per empolainar-nos i endreçar la

lluny del camp base. Amb ganes de més, hi tornarem l’any que

tenda, que en molts casos pot arribar a ser un caos. I arri-

ve per seguir gaudint de tot allò que ens dona la muntanya i del

ben les primeres activitats del dia que poden anar des de

que som capaços de crear quan estem junts. Campaments 2018,

jocs d’aigua en els que acabem xops, fins a un taller de

ja us tenim ganes!

LA JUNTA INFORMA

interpretacions de Txa-

Grup infantil i juvenil

SECRETARI

Des de la Junta de la UME volem informar a tots els socis i sòcies de l’entitat sobre les novetats que es vagin produint, les activitats
que es vagin fent i les decisions importants que prenguem.
El fet més important per a la UME els últims mesos i els propers és el canvi de local. Hi ha un parell de comissions formades, una
pel nou local i una pel boulder, treballant per a imaginar i preparar com han de ser aquests nous espais. Un cop amb el local nou
serà feina de tots omplir aquelles parets d’anècdotes i records.
Altres novetats? Un canvi en les inscripcions de la Secció Infantil i Juvenil. Ara es paga el trimestre sencer, i sembla que els va prou
bé. El suport de la UME a les institucions catalanes davant els atacs que han rebut. Ens trobem també en dies intensos de preparació d’una de les activitats més importants de l’any, la Marxa del Garraf. Per acabar comentar que aquest és un canal més d’
informació entre la junta i els associats, però no l’únic. És per això que us animem a enviar propostes, millores, correccions o qualsevol comentari sobre la UME, com vulgueu que sigui o què voleu millorar, ens trobareu per via correu electrònic o presencialment
al local de l’entitat.
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Joan Zurriaga Mitjans
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PUIGMAL

MITJA I ALTA MUNTANYA
cap moment van ser amenaçants. Tot seguit vam iniciar la
baixada cap al Santuari de Núria. Hi havia quasi mig metre
de neu, i alguns van aprofitar per baixar mig corrents. La

17 de setembre de 2017 - Excursió al Puigmal.
Mentre ens acostavem a Ribes de Freser ja veiem les muntanyes força nevades, i això que estem a mitjans de setembre!!!. El
camí per arribar a Fontalba nevat i amb gel, ens ha fet deixar el
cotxe una mica més avall del previst. El dia era esplèndid, però
la neu caiguda els 2 dies previs semblava important i ens va
crear alguns dubtes de si seriem capaços de pujar al Puigmal.
Per sort força gent davant nostre tenia el mateix objectiu i aixó

neu ens va acompañar una bona part de la baixada. Des-

ens assegurava trobar la neu trepitjada.

près, els prats amb rierols i cavalls pasturant ens van portar

A les 9 vam iniciar l’ascens, feia fred pero estavem molt il·

fins a Núria, on vam arribar cap a les 2.30. Allà, alguns van

lusionats. Vam anar pujant a poc a poc, amb unes vistes im-

posar el cap sota la campana… a veure que passa!!!!. Vam

pressionants, es veia tota Catalunya, fins al mar. A mesura que

descansar i dinar uns entrepans. A continuació vam agafar

pujavem, feia més fred i hi havia més neu, però la traça estava

un corriol entre avets i prats, que en 1.30 h ens va portar

molt ben trepitjada. Desprès d’un esforç important vam veure el

fins a Fontalba on ens esperaven els cotxes. Per sort la neu

pic del Puigmal. Sortosament a l’arribar al cim el temps era bo i

del camí estava totalment fosa. Ha sigut una excursió d’uns

vam poder gaudir uns minuts d’estar en un lloc tant privilegiat.

15 km que hem fet en 6-7 hores. El paisatge preciós i la

Estavem rodejats de muntanyes nevades i valls, un cel ben blau

bona companyia ha fet que fos un dia magnífic.

i algo de boira i núvols que es desplaçaven molt ràpid, pero en

NATURA

Maria Saumoy

REINTRODUCCIÓ DE LA TORTUGA

Es va iniciar fa uns anys el programa de la reintroducció de la tortuga terreste
mediterrànea (Testudo hermanni ssp.) És una especie que pràcticament s’havia
extinguit en molts indrets de Catalunya , avui en dia es podem veure ejemplars
a molts indrets del Parc, la seva adaptació al territori del Garraf ha sigut ràpida i
bona. El fet de esser un espai protegit i les característiques pròpies del Parc del
Garraf han presentat unes condicions del medi molt propicies per seu hàbitat
natural.
Encara no es coneixen dades de la població ,ja que hem d’esperar encara uns
anys per veure el seu cicle reproductor. Ni cal dir que es tracta d’una especie
protegida i que és important que no l’agafeu ni toqueu ja que son animals molt
tranquis i s’estressen molt sovint. La foto que podeu veure es va fer a prop de la
runes de Jafra. És important conèixer la seva localització encara que molts eXemplars porten un chip, i falta dir que quan observeu algun ejemplar fer-ho saber concretant el punt on l’heu observat aixi com una foto o el tamany aproximat, des de la secció
la farem arribar al Parc.
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2 de setembre de 2017 Cap del Rec, Una preciosa ruta

al front, res greu però sagnava una miqueta, així que li vam posar

pEr la Vall d'Arànser (La Cerdanya). La sortida està com-

una gasa amb una miqueta de desinfectant en la ferida i continuem

posta per: Jordi, Joan, Antonio, Susana, Judith, Maria, Mari-

viatge fins al nostre destí arribant cap a les 9: 00h del matí.

bel,i Pilar. Aquesta sortida de 19km té com a objectiu visi-

Aparquem el nostre cotxe i sense prendre possessió de les habita-

tar l'estany de la Pera i la pujada al cim del Perafita, de

cions vam començar la marxa. Agafem la pista que està davant del

2705m d'altitud. A les 5 am, i repartits en dos cotxes co-

refugi. En el nostre recorregut ens trobem amb cascades, rius i els
habitants d'aquestes paratges: vaques, cavalls i cabres salvatges ... Arribem al refugi de les Pollineres, cap a les 11: 30h, Ruta
molt bonica paisatgísticament amb una zona de pícnic on vam parar per esmorzar. Seguim el nostre camí i una hora més tard arribem al Llac Petit de la Pera, amb la majestuosa silueta del Perafita
al fons.
Després d'una curta pujada veiem damunt d’una roca un cartell
que ens portarà en 10 minuts al Llac gran de la Pera. Un paradís a
la Cerdanya situat a la base del Perafita. Després de descansar i
gaudir de les vista que ens ofereix aquest meravellós paratge, fem
unes quantes fotos i vam decidir pujar al cim del Perafita a uns

mença l'aventura ... Amb les nostres motxilles i entrepans

2705m. No tots s'animen a culminar el cim. Jordi, Joan, Maria,

preparats fixem el nostre punt de trobada en el LDL de Ga-

Maribel i jo, som els més atrevits i poquet a poquet vam començar

và. Tots són puntuals menys jo que m’han de rescatar del

la pujada d'uns 3 km, que amb alguna dificultat aconseguim culmi-

llit, je, je ...

nar. Mentre nosaltres fem la pujada... Antonio, Susana i Judith,

Una cop tots reunits, ens dirigim al nostre destí (El refugi

ens esperen al refugi de la pera.

del Cap del Rep a la Cerdanya). Després de dues hores i

En definitiva, es tracta d'una ruta preciosa, plena de racons in-

mitja de viatge vam arribar a la Població de Lles de Cerdan-

creïbles. A més, no és una excursió excessivament llarga, el seu

ya, no sense abans fer una paradeta a Martinet per pren-

recorregut és majoritàriament pla i està molt ben senyalitzada.

dre un cafè. Aquí ja tenim el primer incident. Una compan-

Sens dubte un dels racons de Catalunya que més m'ha captivat.

ya, Judith, es dóna un cop amb una finestra i es fa un trau

.

Pilar

Martín

1R MEMORIAL JORDI CALATAYUD SANCHIS
Els Castelleres de Gava han celebrat el 1e Memorial Jordi Calatayud i Sanchis, en honor al company desaparegut arran d'accident
mentre plegaven una xarxa castellera.El lloc triat ha estat la Plaça Josep Terradellas,al bell mig de la rambla,lloc de pas i de
trobada pers els gavanencs.
El dia 4 de marçd'enguany,una delegacio de castellers gavanencs van baixar fins aTarragona,a l'antic local dels Xiquets del
serrallo,que els regalaven la seva xarxa d'assaig pel trasllat de local.Durant el desmuntatge de la xarxa,l'estructura va cedir
procovant la mort d'em Jordi calatayud.
Aquest 8d'octubre ha servit per a la retrobada entre les dues colles,que han ofert una digna exhibicio just despres de descobrir
una placa instal-lada al terra de la Rambla.A parti d'ara,es passejants podran veure aquest bell record.
Cal destacar la presencia de membres d'altres colles de Cultura Popular,que s'han personat en solidaritat amb els castellers
local.Mencio especial a la Companyia General del Foc que era el grup mes nombros,pero tambe hi havia integrants de l'Esbart
Brugues o de la Unio Muntanyenca Eramprunya.Com sempre els Grallers l'Anguila han fet l'acompanyament musical.

Raul Puga(revista xirinolis)
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CASTELL D’ERAMPRUNYÀ

NATURA

Seguim amb les visites guiades cada segon diumenge de mes, la

lla que dona a la vessant sur. També entre d’altres la restaura-

partipació és molt nombrosa i moltes de les visites hem de refo-

ció de la cisterna del recinte sobirà, la reconstrució del baluart

rçar la visita amb més guies.

abans de l’entrada al Castell.

Tenim varies novetats importants, com l’aprovació del Pla direc-

La previsió es anar fent les actuacions a mida que disposin del

tor pel Castell que contempla inversions en obres i actuacions

recursos necessaris per dur a terma les obres.

que es portaran a terme al Castell en els propers anys.

El Pla difineix les actuacions en el sentit de conservar i fer difusió

El Pla que va esser preparat per el servei de patrimoni de la

del patrimoni històric que representa el Castell a la nostra co-

Diputació desprès d’un exhaustiu anàlisis va comptar també amb

marca, no es tracta de reconstruir el Castell però si de conser-

l’aprovació per part de l’Ajuntament que com ja sabeu n’es el

var si mes no els elements actuals. Es parteix de les informa-

propietari . El Pla contempla varies fases de treballs, amb un

cions després de les obres dels March al segle XIV, previament s’

pressupost de 4 milions d’euros, es proposa la consolidació d’

ha fet un treball de investigació molt intens.

elements que estan en perill i la reconstrucció d’elements singulars . Cal destacar com obres majors la coberta de la sala noble
dintre del recinte sobirà així com la reconstrució de tota la mura-

Us convidem a que podeu pujar en algunes de les visites programades i podreu veure in situ les accions previstes.
Guies del Castell

APLEC DE SANT MIQUEL
24 de setembre de 2017. El dia es va despertar molt clar i una

carà . La presencia del grup de grallers l’Anguila de Gavà es

temperatura de tardor agradable, teniem altres elements en

va oferir una demostracio amb música i balls tradicionals, on

contra com és la coincidencia de la Festa Major de Barcelona, la

també es va incoporar molta gent. Ja cap el mig dia i des-

mitja Marató a Gavà entre altres però de totes maneres l’

prés de participar a la convocatoria de les 11h l’ Ajuntament

assistencia va esser nombrosa en els diferents actes i durant

de Gavà els Castellers de Gavà van puja al Castell per cum-

tot el dia.
El programa d’enguany es va modificar degut a la situació política que es viu en el nostre país aquests dies. La representació
teatral es va substituir per la lectura del manifest en defensa de
les nostres institucions
No va faltar la pujada a peu així com la tradicional xocalatada
acompanyada per la coca de Sant Miquel, coca que ens cedeix
cada any en Forn Riguetti de Gavà. La misa dins de l’Ermita
oficiada per Mossen Jaume i que va comptar amb la presencia
del grup Aula de música a càrrec de Josep Soler.

plir amb el seu compromis , van aixecar un parell de castells

Contes per els més menuts, visita guiada que enguany es va

fem pinya amb la major part dels asistents.

aprofitar per donar a conèixer el Pla director que contempla l’ús

Per finalitzar i despres de dinar es va fer l’habitual comparti-

i les actuacions previstes al Castell durant els propers anys.

ment de postres que aquest any va tindre com ingredient

El joc de colles que com sempre va reunir grans i petits. Cal

especial un tastet de ratafía.

destacar l’estirada de corda que com els equips estaban molt

Ja sobre las 4 i una veguede tot recollir

igualats, molts dels assistents

cami de tornada tot parlant ja del proper aplec.

que ho miraven es van anar

varem inicial

el

incorporant en els dos equips, qualsevol dia la corda es trenAuca
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11 DE SETEMBRE
de participants va pujar fins a dalt del turó. La senyera es
va col·locar i sobre les 10 hores ja onejava dalt del turó.
El Cant dels Segadors va servir de cloenda de l’acte que
com ja ve sabeu, portem més de 30 anys fem-lo, en
aquest turó que encapsala tot Gavà.
Tots als assistents l’acte varem baixar amb la sastisfació d’
aportar el nostre petit granet de sorra en defensa del nostre país, més amb els dies que estem vivim.
També volem aprofitar per denunciar l’estat lamentable de
bruticia que està per tot el
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Com ja és tradicional el passat 11 de septembre va tenir
lloc la col·locació de la senyera a dalt del turó del Calamot.

turó, llaunes, ampolles,

plàstics realment un aspecte lamentable.
Noticies d’última hora, la senyera no va durar ni una setmana, una vegueda més va ésser treta del seu emplaçament i trencada.

El dia va despertar molt clar i a l’hora prevista el grup

DENUNCIA

Auca

NATURA

Bratulada a la paret del Castell.
Volem aprofitar per denunciar las pintadas qie han surgit sobre las
mateixas pareds de la ermita i del Castell,tambe sobre las rocas
del roc del mich dia.
Com podeu veure en las fotos el incivisme de qui va porta a terme aquestes pintadas no es va quedar curt.el tamañany es considerable i ademes tenint en compte que es van fe sobre la mateixa
pedra vemella que te una facilitat d erosio molt important per la
cual cose la seva eliminacio i neteja causara un dany irreparable.
La accio es va porta terme dins del periodo del mes d Agost fins a començaments de septiembre que es quand es vem adonar.
Una vegeude mes denunciem la falta de vigilancia que te tot el indret,amb continuos trencadas de la tanca que no es reparant gent
que puja els caps de semana,etc.
La nostre denuncia va en els sentit de dotar de vigilancia de forma regular i poder de alguna manera tenir control mes important.
Es va aprofitar el aplec per fer extensiva la denuncia i demana al Ajuntament que en els mitjans mens agressius posible dur a terme la seva eliminacio i neteja en el temps mens posibles.
Secció de Natura.
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Parlem…. del Jesús García
Comencem, doncs fent preguntes a la Maite i al Víctor:
En quin moment va començar el Jesús a la UME i com hi
va arribar?
El Jesús va arribar a la UME cap el 2003. La seva afició a fer
sortides pel Garraf en solitari el va portar al Grup amb l’
objectiu de buscar mapes per tal de conèixer més llocs on
anar. Va aparèixer de la mà de la Xesca i aviat va conèixer al

El Jesús ha estat un dels socis organitzadors de sortides de
senders. Treballava com a infermer a l’escaner de radiologia
de Bellvitge. La seva afició per l’esport va començar pel tennis, sent membre del club de tennis de l’Hospitalet. Però,
quan va venir a viure a Castelldefels i, al tenir tant a prop el
Parc Natural del Garraf, començà a iniciar-se en l’
excursionisme; fent caminades pel seu compte pel Garraf. A
més a més, un cop jubilat va formar part de la xarxa d’
intercanvi de Castelldefels.

Víctor ( amb el que l’unia el fet de ser tots dos de les terres
de l’Ebre) i al Néstor. A partir d’aquí va comença la seva
activitat a la UME.
Sempre ha estat a senders?
Sí. De fet el que li agradava era caminar per la muntanya.
Però, va fer la seva evolució particular: va començar amb el
Víctor qui l’engrescà per a que organitzés sortides pel Grup
La seva especialitat eren camins, no GRs. Al principi, al Jesus li agradava anar en grups petits. Tot i així, com que es
va anar sabent que les seves sortides eren magnífiques,

Persona senzilla, de carácter ferm, però sensible en el fons i
una mica tímid, cosa que cridava l’atenció amb el seu físic
gran i corpulent.

cada cop s’hi va anar afegint més gent. Així doncs, al veure
com els companys disfrutaven, es va anar animant encara
més. També, l’ajuda del Santi va ser important per organi-

A ell dediquem aquest espai en el nostre butlletí, gràcies a l’

tzar noves sortides. A més a més, va ampliar el ventall de

ajut de la seva esposa la Maite i del Víctor de senders, per-

sortides, com anar a buscar bolets, la qual cosa li agradava

què estic segura que si li hagués demanat al Jesús de fer-li

molt, i altres sortides, que tenien alguna dificultat afegida,

una entrevista m’hagués contestat amb un “Deixa’m estar

com grimpadetes, cadenetes… Sortides una mica aventure-

no em vinguis amb històries” i, potser, no m’hagués deixat

res, però de les quals en gaudia ell i qui l’acompanyava.

fer-li. Però sé que, en el fons, estaria content per haver-lo
tingut en compte. El Jesús era així.
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Què li agradava a l’hora de planificar les sortides?/ Quin
tipus de caminades preparava?

EL GRUP

TITULAR
Bàsicament fer sortides per camins no gaire transitats. Li
encantava descobrir llocs nous, cercar ressenyes i tracks de
llocs especials, bucòlics. S’apassionava quan descobria
camins gairebé desconeguts, o dit d’una altra manera com
més verges millor.

SECCIÓ/ÀMBIT
que possiblement és el que faltava. Va ser
ell qui es dedicava a descobrir nous camins i, després, ens
portava a nosaltres. Sabia transmetre als demés la sensació
de felicitat que li produïa l’anar a descobrir nous recorreguts
i ,sobretot, disfrutar el menjar típic de cada lloc. Li agradaven

Somreia quan preparava una sortida on ell es presentava

els esmorzars de forquilla ( com ja s’ha dit abans). Era un bon

amb pantaló llarg i els altres amb pantaló curt i els deia: “A

vivant.

la muntanya s’ha d’anar preparat” i això ja feia tremolar

Al llarg d’aquests anys ha recopilat molta informació de les

( amb simpatia) a la resta del grup, pensant on els portaria…

sortides. Un cop jubilat, dedicava hores i hores, davant l’

Què preferia més del nostre territori?
Els paisatges de tardor. Els gaudia molt. Els vivia. Els fotografiava. Li agradaven tots els llocs, des dels Pirineus fins a
les terres del sud.; qualsevol lloc on pogués anar a caminar i
contemplar la natura. Però, sobretot, li agradaven els paisatges de tardor, amb els seus colors: ocres, taronges, vermells, grocs, marrons… El feia feliç.

ordinador preparant les sortides.
El Víctor, comenta, a més a més: “sempre li havia dit que
havíem de fer una recull de les seves sortides per les generacions futures. Espero poder fer-ho amb l’ajuda de tots.”
Maite, per acabar, com definiries al Jesús?
Era un home senzill, sense cap pretensió, que es guanyava l’
afecte de la gent sense buscar-ho. Sempre deia que ell no s’

A part de planificar sortides, ha fet alguna altra activitat

enfrontaria a cap company. Tenia el do de fer baixar la tensió

a la UME?

a qui tingués al costat. La veritat és que transmetia molta

Si, cada any ajudava al Víctor en el marcatge de la Marxa

tranquil.litat.

del Garraf. També, donava suport en la Caminada a Montserrat..Tot i que rondinava una mica, cosa que li agradava fer,

I per acabar voldria afegir que el Jesús ha tingut molta sort de

sempre estava disposat; però, ep!, de la sortida a Montserrat

tenir els companys de la UME. He descobert que cada un d’ells

no perdonava l’esmorzar de forquilla a Vallirana. Aquesta era

té un trosset de Jesús. El Jesús no era una part meva, sinó

la única condició que posava i s’havia de complir. Perquè

una mica de tots.

aquesta era una altra caresterística del Jesús: li agradava

Gràcies Maite per la teva enteresa, sensibilitat i infinita com-

menjar bé.

prensió envers al Jesús. Gràcies Víctor per transmetre tanta

Què ha aportat el Jesús a la UME?

emoció parlant del Jesús.

Moltes ganes d’anar a la muntanya i de conèixer llocs nous
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Mercè Mitjans (amb l’ajut del Víctor Espinós)
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DATES

Novembre 2017

SECCIÓ

ACTIVITAT

Fitaipetjada

SORTIDA

Diumenge 5

UME

Marxa

Marxa del Garraf

Cap de Set-

Infantil i Juvenil

Sortida

Planoles

Dissabte 11

BTT

Sortida

Gavà - Pont del Diable

Diumenge

BTT

Sortida

Rodeando Collserola unint Riu Llobregat i Besós

Dimecres 15

SEAM

Taller

Divendres 17

Fitaipetjada

Trobada

Trobada comentar el llibre "Andar una filosofia" de F.Gros.

Dissabte 18

Senderisms

Sortida

Etapa volta a Catalunya (per determinar el lloc)

Dissabte 18

SEAM

Taller

Infantil i Juvenil

Sortida

Laberint d’Horta

Dissabte 25

Senderisme

Sortida

Caminada memorial Jesús Garcia

Cap de Set-

SEAM

Sortida

Ascensió amb grimpada fàcil

Infantil i juvenil

Sortida

Espeleologi/escalada

SEAM

Taller

SECCIÓ

ACTIVITAT

Infantil i juvenil

SORTIDA

BTT

Sortida

SSenderisme

Sortida

Etapa vol a Catalunya

Infantil i juvenil

Sortida

Colocaió del Pessebre

Fitaipetjada

Excursió

Banys de Llo-Refugi de la culassa-Coll de Finestrelles

BTT

Sortida

Calçotada i volta pel Penedès

Dissabte 4

DESCRIPCIÓ

Sortida a Vic per visitar la fira del llibre de muntanya

mana 11 i
12

12

Diumenge

Taller de rapel ornaa teórica

Taller de rapel jornada pràctica

19

mana 25 i
26
Diumenge
26
Dimecre 29

DATES
Disssabte 2
Cap de setmana 2 i 3
Dissabte 16
Diumenge
17
Dijous 21

Dissabte 23

Taller de remontada per corda

Decembre 21017

DESCRIPCIÓ
Anem al rocodrom

Bici de carretera Gavà Les Cases d’Alcanar i en BTT escursió
pel Delta d l’Ebre. Ens trobaren el dos grupos al Delta

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dimecres i divendres
De 19:00 a 21:00 hores
Lloc: Rambla LLuch, 4 1r

Dilluns
9:30 -22:30 h
Dimarts
18:00- 20:30 h.
Dimecres 19:30- 23:00 h.
Dijous
18:00-20:30 h.
Lloc: Rambla Lluch 4 1r

Dimecres
Divendres
Dissabte
Diumenge
Lloc: Nova

20:00 - 22:00 h.
19:00 -22:30 h.
15:00 -20:00 h.
09:00 -14:00 h.
Piscina Municipal

