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Editorial: Nova etapa al Butlletí
Benvolguts companys de UME
Sembla que fos ahir que publicàvem el número 46 del nostre butlletí El Grup, i ja hi som un altre cop,
aquesta vegada amb el número 47. Com sabeu, en aquests moments que l'esteu llegint, ja hem aterrat al
nostre nou local del carrer Salvador Lluch 6, de Gavà.
Enrere queden molts anys de Rambla. Una part d'aquell local quedarà per sempre en un petit racó del
nostre cor, potser ens emocionarem d'amagatotis pensant en aquells espais plens de vida. La sala dels
infantil-juvenil en un desordre organitzat, en la cuina de l'Alfons i aquells sopars de divendres nit,
del boulder, sempre ple, guardat amb orgull pels seus responsables.
Però la vida és justament això, canvi, renovació, i de passada trobar allò que ens permeti donar-nos un
impuls. Hem estrenat unes instal·lacions magnífiques, tant de local social com de boulder.
Han sigut uns dies bojos, de moltes reunions, de canvis, de decisions. El dia a dia ha sigut frenètic;
quan no fallava una cosa, fallava una altra. Hem hagut d'improvisar sobre la marxa. Els companys que
s'han encarregat del trasllat i de vestir els nous locals, s'han multiplicat. Els mòbils en els últims
dies no paraven, trucades i wahatsapp sempre a punt, com els escoltes.
Però ha valgut la pena, ja hi som. Ara tot és bonic, moltes instal·lacions noves, com el nou boulder,
un orgull pertànyer a la UME i poder oferir als nostres socis i sòcies un boulder com aquest, amb totes
les garanties, nou de trinca, un local només per ell però al costat mateix del local social. Però també
una secretaria a l'alçada de l'entitat, a l'alçada de l'atenció que els nostres socis mereixen i a
l'alçada del seu responsable, amb una atenció exquisida als nostres visitants.
Moltes gràcies, des de l'entitat, a totes les persones que durant aquests mesos heu estat al peu del
canó per aconseguir-ho.
Ara ens queda la resta, posar-hi tot de la nostra banda perquè seguim fent història. Participem, proposem, no em cansaré de demanar que feu la UME vostra i ompliu la WEB de l'entitat de moltes propostes
cada setmana.
Estem a les portes del Nadal, així que des de la junta de la UME us desitgem que tingueu molt bones
festes i que l'any 2018 sigui per a vosaltres un any ple d'alegries i satisfaccions. I que ens veiem
molt a les muntanyes catalanes!!
Jordi Vilajuan Gimeno

LLICENCIA FEDERATIVA DE LA FEEC 2018
Ja podem començar a demanar la llicència federativa de la FEEC per a l'any 2018. Recordeu que existeix
una tarifa especial per les famílies amb fills que també es federin. Podeu veure els preus i les
cobertures a la pàgina de la FEEC. A la UME us informarem de qualsevol aclariment que us calgui.
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VIC - GIRONA

BTT
banda original, tornem a tenir el riu a l'esquerra, i ara patim fortes pujades, encara que
assumibles per gairebé tothom. Pugem a poc a
poc, sense urgències.
Ens elevem força sobre el nivell de l'aigua,
així que un cop dalt, ens toca anar baixant.
Son molts quilòmetres de baixada suau, que ens
permet anar rodant força bé. L'ombra dels arbres segueix, fins i tot passem per racons
molt foscos de la gran vegetació que trobem.
Alguns fins i tot aprofiten aquells llocs on
baixa una mica d'aigua per refrescar-se.

29 de juliol de 2017

Al voltant de les 13,00 arribem a la Pressa
del Pantà de Susqueda, on aprofito per reservar taula per dinar. Som 13 i val la pena assegurar-nos.

VIC-GIRONA EN BTT Avui en total 13 ciclistes disposats a gaudir d'una sortida espectacular. El més
pur estic BTT, camins, corriols, boscos, tot al
nostre abast.
A les 08,15 hem arribat a Vic i hem travessat la
plaça Major, plena de parades de tota mena de productes, sobretot, d'alimentació, ja que els dissabtes és mercat.
Els primers quilòmetres es fan bé, seguint la carretera en direcció Calldetenes i Folgueroles. Son
les 09,00 del matí i la temperatura és bona.
Poc després d'una pujada seguint la carretera en
direcció al Parador de Vic, trobem la desviació a
la dreta que en una baixada espectacular ens porta
fins pràcticament la llera del pantà.
La ruta és bona, perquè abunden els trossos amb
molta ombra, el que s'agraeix molt, la calor, tot i
el sol que fa, no ens acaba de fer mal, perquè en
general els arbres ens protegeixen.
En el nostre camí en direcció a la Presa de Sau,
volíem aturar-nos uns minuts a un bar que hi ha
molt a la vora, però ens l'hem trobat tancat, llàstima!! una cerveseta en aquell moment ens hagués
anat molt bé.
Pocs minuts després travessem la pressa del Pantà
de Sau i baixem uns metres per l'altre banda, mantenint ara el riu Ter a la nostra dreta. Una desviació necessària a causa d'uns despreniments a la
llera contraria.

Després de dinar continuem, ara per la via
verda del Carrilet. Ens hi hem incorporat a La
Cellera de Ter, i ja no el deixarem fins a
Girona.
Els últims quilòmetres els passem travessant
un bosc espectacular, un final de ruta fantàstic.
Arribem just per agafar el tren de les 17,35,
molt bé
Jordi Vilajuan

Al següent pont, i passat el perill, tornem a la
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PORTBOU-COLLIURE-BARCELONA

Ho hem tornat a fer. Ens vam proposar un repte
ciclista, fer més de 200 qms en un sol dia, i ho
hem aconseguit.
Dissabte ens vam aixecar molt d'hora, com sempre,
volem gaudir plenament dels nostres dies ciclistes, així que com més aviat, millor. Ens vam anar
fins a Portbou i un cop allà, tornem a gaudir d'una estació magnífica, gran, massa gran pel trànsit
actual. Però denota la seva importància passada.
I allà, després d'esmorzar, vam agafar les nostres
bicicletes i van anar en direcció la Catalunya
Nord. Vam agafar una carretera sinuosa, plena de
revolts que només sortir de Portbou ja s'enfila.
Pugem 150 metres i ens plantem al Coll dels Belitres. Ja hem arribat a la Catalunya Nord, al Pays
Catalan, fixa't, aquí intenten amagar qualsevol
cosa que soni a catalana, i al país veí, ens reconeixen només entrar.
Només canviar de vessant, veiem Cervère allà baix.
Unes instal·lacions ferroviàries grandioses, gegants. Es nota que en el seu moment aquesta estació era un punt bàsic de la seva xarxa de trens.
Ara em sembla que ja no tant.
Passem de llarg. Fa bon temps, no tenim fred, no
es preveuen pluges, així que anem fent. De tant en
tant alguna aturada per fer-nos fotografies, per
descansar una mica. Tot és un pujar-baixar constant. No hi ha cap tram d'una recta de més de 200
metres, així que l'esforç es fa notar.
Arribem a Colliure en un parell d'hores aproximadament. Una meravella. El castell damunt la muntanya, la fortificació arran de mar. Els carrers
estrets, les cases pintades de diferents colors.
Les terrasses davant la platja, on prendre una
cervesa sense alcohol val 4,30 euros... Colliure
és un poble elegant, amb classe.
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Fotos, cervesa, descans i tornem, que comença a
ennuvolar-se.
Desfem el camí i arribem a Portbou. Hem fet 55 qms
d'entrenament per demà.
Hem de posar les bicicletes al magatzem. Teníem
por, l'amo de l'hotel em deia per telèfon que creia que 9 bicis no hi cabrien, però si, hi van caber totes i més si hagués calgut.
Vam sopar d'hora, l'endemà ens aixecaríem a les
06,00 i calia descansar bé.
Diumenge, 22 d'octubre, dia D
A les 06,30 estàvem tots davant la porta de l'hostal, preparats per començar la pedalada fins a
Barcelona.
Bufa la tramuntana. de vegades forta. Veurem què
passa...
No feia fred, tot i que ens hem abrigat força. Les
bicis preparades, les motxilles al cotxe de la
Sònia Ponga, qui ens ha fet un grandíssim favor
acompanyant-nos amb el seu cotxe. Vam poder pedalar sense pes i a més, amb la seguretat que ens
donava en els avituallaments.
Ens hem posat en marxa i com ahir, només sortir
del poble ja comencem a pujar. I també, ben d'hora
tenim la primera punxada, que per sort va ser l'única del dia.
Pugem i baixem. Passem Colera i arribem a Llançà.
L'Antonio i jo ens aturem a la benzinera. Acabem
d'inflar bé les rodes i ens prenem un tallat amb
una pasta. Hummm!!! que ve cau a aquestes hores un
tallat calent...
Anem pedalejant, fent-se
de dia, gaudint
d'una
nova matinada
damunt la bici.
Passem
El
Port de la
Selva i enfilem direcció
al Coll de
Perafita, de 300 metres. Anem bé de temps, tranquils.
Passem Roses i després de passar pel costat dels
Aiguamolls de l'Empordà, ens trobem amb els companys a Sant Pere Pescador, on fem el primer avituallament. Descans, omplim els bidons d'aigua,
mengem empanada gallega boníssima. Que bé que ens
cuida la Sònia!!!
Seguim. Ara tenim com a objectiu Palamós, 50 qms
EL GRUP

BTT
més enllà.
Amb la panxa plena es pedala molt bé.
Ara el ritme és ràpid. Tot és pla i els pobles van
quedant enrere. L'Escala, Bellcaire d'Empordà,
Torroella de Montgrí...
El trànsit és normal, sense massa aglomeració. Els
cotxes ens respecten més que ahir a França, fins
allà no ha arribat la nostra campanya del 1,5
mts...
A Palamós la nostra pastora com ens anomenava, ens
ha preparat un dinar espectacular, al vell mig de
l'aparcament del LDL; dues croquetes, pa amb tomàquet amb truita de patates, fruites i sucs.... Ens
ha cuidat de cine!!!!
Cada vegada ens anem acostant més, tot i que ara
sabem que ve un llarg tram de llargues pujades.
Aviat arribem a Sant Feliu de Guíxols, ens fem
unes fotos i seguim. Ara ve el tram dur de la sor-

tida, on més pujarem, així que amb calma ho fem.
És el tram Sant Feliu-Tossa. És emprenyador perquè
puges i baixes tres o quatre vegades i sembla que
Tossa no arriba mai. Només són 20 qms des de St
Feliu, però es fan eterns.
A Tossa cerveseta, ens la tenim ben guanyada. Pregunta del milió, algú plega a Blanes? Nooo!!!!
Tothom segueix, així que en lloc de quedar amb la
Sònia a la Renfe de Blanes, quedem a qualsevol
lloc que li vagi bé.
Hem fet ja unes quantes sortides en bici que acaben a Blanes, així que quan hi arribem, tinc aquella sensació de victòria. Però compta!! Encara
falten 60 qms!!!! Una bestialitat!!!
Seguim, no tenim temps de fer-nos preguntes. Ens
aturem amb la Sònia el mínim possible, omplim bidons, mengem alguna galeta, bevem una mica de
suc... i seguim.
Passem Malgrat, Pineda, Calella... Aquí ens trobem
un altre cop, més avituallament i fins a Mataró.
Les cames encara no sé com funcionen soles. Ja és
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inèrcia. És com si li hagués donat corda i funcionessin soles. Anar fent, tran, tran, sense res
més, sense pensar en res, no fan mal, no les noto,
només tinc al cap arribar, no importa res ara ja.
Potser fa 50 qms em podia haver plantejat plegar.
Però ara no!! no sé quan trigaré, però arribaré.
Anem junts amb l'Antonio, ell m'anima a mi i jo
l'animo a ell.
A Mataró m'avanço, és que ja no puc ni controlar,
no puc fer allò de pensar a anar a poc a poc per
no cansar-me. És el cos el que mana. Me'n vaig i
espero a l'Antonio a Badalona. Són les 20,00. Els
companys se'n van cap a Montcada i Reixac a agafar
el seu tren que els portarà a Terrassa i a Sant
Quirze. Encara els queda més que a nosaltres i a
més, carregats amb les motxilles. L'Antonio i jo
estem a un pas d'arribar. A Badalona ens fiquem al
passeig marítim i aviat passem pel restaurant on
dinem alguna vegada quan venim de ruta per aquí.
És fosc del tot, sort que portem bones llums. Veig
passar l'estació de la Renfe de Badalona i penso
que altres vegades he agafat un tren aquí per tornar a Barcelona. Però avui no, la deixo passar,
miro com s'allunya... Penso, ja ha passat, no puc
fer marxa enrere, segueixo.
Passem pel 22@, de fet ja hem arribat a Barcelona,
tal com teníem previst, però encara no, hem d'arribar a l'estació de França. Seguim per l'avinguda
Icària, pel carril taxi, no importa alguns taxistes que protesten, tenim pinyó fixa i no ens mou
res.
Finalment, entrem per la banda del darrere del
Zoo, mentre que a la nostra esquerra es veuen els
primers vagons de tren, després el sostre de l'estació de França. Després, la bogeria. Hem arribat!! l'Antonio i jo ens saludem davant les taquilles. Acabem de fer 220 qms en bicicleta i en 14
hores, i ens preguntem, a banda de nosaltres, dels
nostres companys que han anat a Montcada a agafar
els seus trens, i dels professionals del Tour de
France, quants ciclistes afeccionats fan 220 qms
en un sol dia?
Moltes gràcies Sònia, ens has permès aconseguir un
nou somni.
I també als meus companys, Antonio Acebedo, Joan
Alsina Llorca, Loli Salinas, Montse, Norberto Martinez, Cristina Rabell Duch, Sònia Ponge, Jose
Luis Torres Soriano, Joan Grau.
Fins la pròxima
Jordi Vilajuan
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OUS FERRATS A LA PLATJA
Fa quasi quatre anys, a la secció BTTUME ens vam
proposar crear la nostra pròpia Massa Crítica.
Aquesta és un moviment a escala mundial on els
ciclistes s'esperen a les places i a les rotondes,
per travessar-les plegats, de manera que els vehicles a motor, al veure un grup de ciclistes nombrós, els deixessin passar sense pressionar-los.
Però no vam tenir massa èxit, la gent no ens acompanyava, així que al tercer mes vam canviar d'estratègia. Si no ens acompanyen a fer aquesta cam-

BTT

mana, botifarres.... I des de sempre, acabant

panya, aprofitem la sortida i ens anem a sopar
entrepans a la platja.
.
Aviat, però aquest “sopar d'entrepans” va deri-

aquesta festa gastronòmica amb un bon rom cremat.

var en un sopar D'ENTREPANS D'OUS FERRATS A LA
PLATJA.

Va haver-hi mesos que érem dues persones, o
tres.... Sobretot els hiverns, on el fred ens mar-

Això lògicament implicava tot un desplegament
d'intendència; els fogonets, paelles, olis...
Ara portem de tot, els fogonets, estris per cuinar
-ho tot, la cassola pel rom cremat, hules, tovallons. Portem també esponges i sabons per rentar
els estris i deixem sempre aquell lloc més net de

com l'hem trobat.
.
La cosa es va anar ampliant, i a més de l'entrepà
d'ous ferrats, vam incloure també un segon plat.
Salmó fumat amb llesques de pa, calamars a la roPágina 6

ca de prop, però mai en tots aquests mesos, hem
deixat d'anar-hi.
Ara ens hem consolidat i fins i tot
venen nenes de 810 anys acompanyades dels seus pares.
.
Recorda, cada segon dijous de mes
sortim a les 19,45
de davant la UME.
Vols
venir?
Si
vens t'has d'apuntar expressament,
perquè fem la compra per a tots!!
T'hi esperem!

Secció BTT
EL GRUP

VOLTA A CATALUNYA A PEU

SENDERS

Com s’ha entredit anteriorment, a la Secció de
Senders les sortides eren a llocs puntuals o resseguíem un GR de principi a fi. Els organitzadors, en
un moment donat, i sense excloure altres tipus de
sortides,
vam pensar que havíem d’encetar una
nova manera de fer excursionisme: caminar incloent
cultura. Es a dir, començar des de la seu de la
nostra Entitat, donar la volta a Catalunya i relatar en el dossier que donem a tots els participants, els fets culturals i històrics dels llocs
per on passem. I així, fins arribar un altra vegada
a la nostra seu.

Dins de les nombroses seccions que té la nostra
Entitat, on el soci pot escollir l’activitat més
adient a les seves capacitats i gustos, hi ha la
de Senders.
La Secció de Senders és on, actualment, s’està
desenvolupant el que hem anomenat “Volta a Catalunya a peu” (en endavant VC).
Aquesta Secció col·labora en activitats d’àmbit
general , com pot ser La Marxa del Garraf, Marxa
Nocturna, Marxa a Montserrat, etc. També realitza
un ventall de sortides, per tota la geografia catalana. Per a la seva organització compte amb un
equip de persones que, per pròpia voluntat i per
donar coneixements als participants, cerca els racons naturals més bonics de Catalunya amb l’únic
motiu de poder gaudir d’un dia en contacte amb la
muntanya, lluny dels habituals sorolls que, el dia
a dia, la ciutat regala a les nostres oïdes.
Motiu d’aquesta voluntat de fugir del soroll diari és l’organització, en dissabte, de la VC per
etapes. Intentem fer una etapa al mes. Sí, sols
una. Per què la Secció de Senders, a més a més,
organitza altres sortides a llocs puntuals també
de prou interès paisatgístic, ja que en som tres
les persones que ens preocupem de que hi hagi una
varietat en les sortides. Perdó, ara en som dos.
És que encara no he acceptat mentalment que el
nostre amic estimat Jesús ens ha deixat per anar a
la recerca de nous camins allà d’alt del Cel. Tenim, doncs, una vacant molt difícil de cobrir, però la cobrirem...és el desig d’en Jesús.

Actualment portem 14 etapes fetes amb una mitjana
de 17 participants a cada una i una punta de 25
participants. En total hem cobert uns 240 km de
recorregut en etapes aproximades de 20 km. Com s’
ha dit abans, vam començar a la nostra seu i vam
continuar pel litoral Sud fins arribar a L’
Ampolla. D’aquesta manera hem gaudit de la costa
sud catalana en diferents èpoques de l’any i també
dels seus arrossos i marisc. Algú de vosaltres ha
caminat per tots el passejos del litoral sud i s’
ha amarat de la seva història i d’aigua?
Ara estem en direcció Nord per les terres de ponent. Terres de l’Ebre amb història gastronòmica,
cultural i bèl·lica: el castell de Miravet, considerat dels millors exemples d’arquitectura del
templaris, els gustosos pastissets de Benifallet,
les trinxeres de la Guerra Civil i els vins de Gandesa, etc. D’aquesta manera, anem recorrent la
nostra geografia. Volem que a l’acabar la VC tinguem un record general i enriquidor de la Nostra
Terra. Es evident que, tot i dissenyar les etapes
en funció del lloc per on passem, sempre ens deixarem indrets per visitar. Per a què aquests siguin
el mínims, sempre demanem als participants, això!
que hi participin! com? Si són de la zona per on va
la VC o la coneixen o en saben, dient-ho. Els organitzadors farem el recorregut i esbrinarem que hi
ha de història...i que hi ha de gastronomia típica.
Us esperem a tots. No cal ser un “ultra-man” o
una “ultra-woman”. Tots hi cabeu. Fins al moment
han participat 53 persones diferents. T’hi apuntes?
Josep Gustà

Dit tot això, ara és el moment de preguntar-nos:
que és la Volta a Catalunya a peu?
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SORTIDA UME
Aquest diumenge 22 d’octubre vam fer una sortida
dels menuts de la UME, infants més petits de 6
anys amb les seves famílies. Una excursió petita,
poder un pèl exigent per als més petits, però ideal pels intrèpids i aventurers propers membres actius de l’UME.

Vam sortir, dins horari infantil, a les 9h i vam
començar l’excursió al Coll d’Estenalles del
Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Abans de començar a caminar vam poder fer un mos, però aviat
amb començar l’ascens al Montcau 1066m. El dia ha
estat assolellat, tot i que feia una mica de vent,
tant al Coll d’Estenalles com durant tota la pujada a la Mola. El més petits s’han quedat al
coll més arrecerats del vent i el resta hem fet
cim, cadascú al seu ritme, mica en mica. On hem
fet cim, i la fotografia de rigor.

MENUTS
nya gran. En aquest lloc ens han explicat una història de bandolers, ens han explicat que en aquella cova amagada es on els bandolers buscaven l’
amagatall perfecte, per que no els trobessin
Aquest camí ha estat pels més intrèpids: roques,

desnivells, escales, arbres, arrels.. Mica en mica
hem anat baixant fins a prop de les parets rocoses
que ens han acostat a la cova Simanya.
Per entrar a la Cova Simanya, cal salvar un desnivell de 3-5 metres, difícil per als més petits,
entretingut per als més grans. Tots hem pogut situar-nos a dins la cova, on hem agafat les nostres
llanternes i hem explorat la cova on s’amagaven
els bandolers (més de 15metres a peu dret). Els
més petits s’han sorprès molt i han provat la seva valentia.

Després hem baixat per l’altre camí fins que hem

arribat a una zona més boscosa, on s’agafava el
camí de descens que ens aproparia a la Cova SimaPágina 8

De tornada els més petits estaven contents i alegres, havien fet una descoberta única i n’estaven
molt orgullosos. Mica en mica em anat desfent el
camí que havíem fet abans
EL GRUP

MENUTS CONTINUACIÓ

LA GROSSA DE CAP D’ANY

Hem decidit parar a dinar a un espai més assolellat on poder gaudir una estona del menjar i explorar una mica amb els més petits (bolets..).
I per acabar la jornada hem buscat castanyes a
prop del Centre d’Interpretació del Coll d'Estenalles, on hi havia alguns castanyers. Els petits
han buscat, trobat i menjat unes castanyes molt
bones. I després hem tornat cap a casa.
Fins la propera!!!!!!!!!
Que serà... la posada del pessebre que cada desembre organitzem conjuntament amb la secció infantil
i juvenil de la UME.
Brugués Comas

Cada soci, que estigui al corrent de quotes, participa amb 30 cms

RESPECTA LA DISTÀNCIA AL CICLISTA

BTT

Malauradament, a Espanya són molts els accidents de
trànsit on els ciclistes ens veiem involucrats, amb
resultat, normalment de mort o greus conseqüències
físiques.
A la secció BTTUME fem una crida als conductors per
tal que mantinguin la distància mínima d'1,5 mts
quan avancin a ciclistes a la carretera. Des de
l'anterior número del nostre butlletí, s'ha incrementat el número de morts per aquests accidents,
alguns d'ells menors d'edat. Cada segon dijous de
mes, coincidint amb el nostre sopar d'ous ferrats a
la platja, fem uns minuts de silenci recordant a les
víctimes ciclistes.
La nostra campanya és, per tant, de recordatori, demanant amb tot el respecte a tothom que ens vegi,
que quan es trobin amb un ciclista a la carretera, ens guardin els 1,5 mts quan ens avancin, que tinguin paciència, que no volem molestar ningú, sinó gaudir del nostre esport preferit. I que com ells,
tenim família que ens espera a casa. Us hi esperem
Secció de BTT
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CASTELL DE BOIXADORS, UNA JOIA A L’ANOIA AMB VISITA GUIADA A LA CARTA
Diumenge 24 de Setembre vaig tenir l’oportunitat
Ñ visitar amb la família un castell estratègic a
de
la comarca de l’Anoia a tocar del Bages. Formava
part del sistema de defensa de la Marca Hispànica
i està documentat des de l’any 1085. Es tracta
del castell de Boixadors on destaca la seva esvelta torre circular d’estil romànic i l’església
de Sant Pere.
El castell pertany al
municipi de Sant Pere
Sallavinera i oficialment, cada primer
diumenge de mes es
pot visitar de la mà
de l’amable guia
Montserrat Noguera,
alcaldessa del municipi. No obstant això,
nosaltres vam
poder concretar una
visita un diumenge
qualsevol sota petició per whatsapp cosa
que ja feia que la
visita tingués un
caire més especial i
familiar.
Per arribar a les portes del castell hi han diversos itineraris que surten del mateix poble de Sant
Pere Sallavinera o de la seva estació de tren situada als afores. Nosaltres, com que anàvem amb
nens i amb el cotxet del bebè, vam escollir un
camí més curt bàsicament per anar per pista.
Comencem des de l’oratori dedicat a la Verge de
Montserrat (660m) on tot just deixem el cotxe
aparcat i només haurem de seguir la pista i la
senyalització amb fites grogues dels senders de
l’Alta Anoia que ens indiquen la direcció a seguir al castell de Boixadors. Cal vigilar una primera separació de camins passat el grandiós mas de
Seguers i seguir sempre per la nostra dreta. Posteriorment és qüestió de seguir la pista que amb
una pujada gairebé contínua i en direcció NE ens
situarà fins al coll del Castell i la Casa Nova
del Castell força enrunada (806m) on hi ha una
cruïlla de camins i rètols. Des d’aquí ja tenim
unes vistes privilegiades cap al mateix castell i
la seva església just dalt del turó a 848m d’
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alçada. Acabarem de pujar els darrers metres fins
a arribar a la mateixa entrada. Un mirador excepcional de la comarca i les terres properes ens dona la benvinguda amb un plafó orientatiu i explicatiu abans que la guia ens comenci a fer la ruta
per les instal·lacions destacant l’interior de
l’església de Sant Pere i la pujada amb unes impressionants escales de cargol fins a dalt de tot
de la torre del castell on les vistes s'extenuen
des de Calaf i la seva plana a les comarques veïnes del Solsonès i el Bages i des d’on, en dies
clars es veu majestuosa la silueta de la muntanya
de Montserrat cap a l’est i part de la comarca de
la Segarra a l’oest. L’enclavament també està
dins del repte dels 100 cims de la FEEC.
Després de les explicacions de la visita guiada i
de gaudir de l’enclavament històric on ens trobem
i del seu entorn tornarem al punt de partida si
volem fent una petita variació i tancant una ruta
circular desfent el camí fins el coll del Castell
i la Casa Nova del Castell girarem a l’esquerra
per la pista en direcció a Sant Pere Sallavinera
passant per Cal Gironella i l’ermita de Sant Pere
de Boixadors de baix on si demanem una clau a una
masia propera ens la poden obrir i veure una espectacular costella de balena regal del senyor de
Boixadors a la Mare de Déu. Al cap de pocs metres
trobarem la pista procedent de l’estació de tren
i on tombem a la nostra dreta per continuar fins
el nostre punt d’origen on deixàvem el cotxe.
FITXA TÈCNICA:
Per arribar: Cotxe per la C-25 sortida 114
Aguilar de Segarra i Fonollosa / N141b i
desviació a la dreta per BV-3051 a SeguersSant Pere Sallavinera estació. Pista forestal durant uns 4 qms fins l’oratori.
Distàn cia/D esni vell /Difi cult at/Du raci ó:
6,5km / 170m+ 170m- / Fàcil. Apta per famílies amb infants i fins i tot cotxets de
bebè./ ruta: 1h 40’ / visita: 45’(aprox.)
Contacte: Montserrat Noguera
649 33 84 40
Visites al Castell i a l’església.
Track wikiloc:
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/
view.do?id=12213951

Jordi Llorens
UP
P
EELL GGRRU

MARXA DEL GARRAF
La marxa del Garraf es pot viure de forma molt
intensa de 2 maneres diferents: com a caminant o
com a voluntari en qualsevol de les múltiples
tasques que són necessàries perquè tot surti bé.
Uns quants membres de la UME ja porten setmanes
i mesos treballant de forma intensa per preparar
la Marxa. I un cop arriba el dia de la Marxa,
enguany la número XXIII, molts voluntaris hi participen realitzen diferents tasques ja sigui al
punt d’arribada i sortida, fent d’escombra o
formant part d’un dels 6 controls distribuïts
al llarg de tot el recorregut.

A nosaltres ens va tocar el control de la Clota,
situat al Km 40 de la Marxa Llarga i al Km 14 de
la Curta. Érem un grup format per 11 persones,
per cert un home entre 10 dones, entre elles una
nena de 9 anys, que teníem molta il·lusió, ganes
de treballar i passar un bon dia. Ens hem trobat
a les 6 del matí a la plaça de l’Ajuntament , on
ens esperava una furgoneta carregada amb tot el
material necessari, que vam estar carregant el
dia anterior. A l’arribar al punt de control,
ja començava a clarejar i ens vam posar ràpidament a muntar una gran carpa i les taules. Tot
seguit vam organitzar una cadena per preparar uns
500 entrepans i fruita. Cap a les 9h tot estava
preparat i vam aprofitar per esmorzar una xocolata calenta boníssima que va portar una companya.
Ben aviat, van començar a arribar els primers
corredors de la Marxa Curta. Al principi hi havia
una mica de nervis perquè tot funcionés bé, calia
registrar tots els participants. Els primers en
arribar eren corredors que quasi ni paraven, bevien una mica de líquid i sortien corrents. A
continuació van anar arribant poc a poc, al llarg
de tot el matí, els caminadors. Alguns eren coneguts, amics i familiars i amb ells intercanviàvem paraules d’ànims i abraçades. En el control
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VOLUNTARIS

oferíem entrepans, fruita i beguda com aigua, beguda isotònica, sucs i fins hi tot brou, cafè i
té. Els participants estaven uns minuts al control
agafant forces per continuar el seu camí . I així,
unes persones registrant el número dels participants i altres oferint begudes i menjar, van anar
passant les hores d’una manera força ràpida i
divertida. Cap a les 16 h, els últims caminants
van anar arribant i finalment ho feren els voluntaris que feien d’escombra que anunciaven que ja
no quedaven més caminants. Era el moment de recollir tot el material i fer reconta del que havia
sobrat i del que s’havia quedat curt o mancat.
Finalment vam tornar a la plaça de l’Ajuntament
on ens trobarem amb molts voluntaris i participants. Encara quedava una estona de feina
per
descarregar la furgoneta.

Ha sigut un dia intens i també cansat , en que cal
destacar el companyerisme, alegria, responsabilitat i ganes de treballar de moltes persones que
fan que aquest projecte tant ambiciós hagi sigut,
un anys més, tot un èxit. L’experiència de tots
els companys que hem estat a la Clota crec que ha
sigut molt positiva i és molt probable que molts
de nosaltres la repetim el proper any

María Saumoy

EL GRUP

MARXA DEL GARRAF
He arribat a la plaça Balmes prop de tres quarts
de sis. Fa com 11 hores i 45 minuts que camino.
Tinc butllofes als peus perquè no els feia servir
gaire des del juny, o perquè no duc el calçat adient (sabatilles de córrer per asfalt), o perquè en
una pedicura estival em van llimar unes durícies
que ara ja he vist que tenien una missió importantíssima malgrat la lletjor. Potser és un conjunt
de causes, com quasi tot en aquesta vida. Estic
cansada, com cal, però contenta. Feliç de haver
passat un gran dia, i de trobar gent fantàstica en
arribar al final d'aquest camí. Gent que et lliura
uns tiquets per a menjar i beure alguna cosa merescuda. I que et criden perquè no has agafat l'imprès amb les dades de la teva participació (quan
arribes, ni que sigui la darrera, t'atabales momentàniament..., coses de la glòria!). Gent que,
no només en arribar, sinó al llarg de tota la marxa, (i abans, tot i que no en sé res de l'organització) oferint aigua, ànims, entrepans i somriures, ha fet possible que el 5 de novembre hagi estat un jorn ben bonic. També enguany, i ja en van
23, si no vaig mal fixada.

MARXADORA
llarg i qui va de curt, qui corre i qui camina,
amb pals i sense pals, ..., però per sobre de
tot, hi ha dues menes de marxaires en base a un
criteri crucial: la motxilla. No m'hi he posat
a indagar però estic segura que el volum de la
motxilla deu ser una tema de recerca, probablement ben documentat... Què curiós, i que bonic,
que per a fer el mateix haguem de menester
útils tan diversos. Amb algunes de les motxilles que he vist jo passaria el pont de la Puríssima.
Aquest any el recorregut és de 48 qm i 900 metres. No encarem els turons des de Gavà, sinó
des de Castelldefels, he sentit que amb la finalitat de evitar aglomeracions en els mateixos. I certament que això s'ha aconseguit. Crec
que hem arribat al tercer turó de manera més
serena. Però mira, diguem tradicionalista si
vols, els turons són els turons. I els donuts
del Camp Gras són més bons quan els puges tots.

I bé, fet l'spoiler, ara us convoco a la sortida,
a les 6 del matí. Negra nit. Com que visc a la vora de la sortida, em confio i surto massa justa.
Tot i això a les 5:50 ja hi sóc, cercant els companys en una filera llarguíssima de gent molt engrescada. La sortida de les marxes, i de les curses, és un moment emocionant, preciós. És difícil
d'explicar..., tens com papallones a la panxa, que
segurament sigui adrenalina a dojo al sistema nerviós central, però les papallones Il·lustren millor la sensació...
El cas és que jo sóc de salat, així que el camí
cap a Garraf em resulta especialment gratificant. En arribar al control, a peu de platja, i
ha uns entrepans boníssims, amb el mar de fons,
que no pots menjar-te perquè tot just en continuar hi ha una pujada tremenda i te'n recordes
de l'entrepà... Així que li faig dues mossegades i me'l reservo per després. Penso, fent les
dues mossegades, com de fantàstica ha estat
aquesta baixada en ziga-zaga, que ens ha ofert
una imatge fantàstica de la costa, de la mar
serena, blava i solejada. No té preu.

Feta la foto de sortida i sentit el coet ens posem
en marxa. És curiosa la diversitat. N'hi qui va de
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Farem ara un paràgraf més introspectiu. I potser, per no dir segur, no seran mots exclusius
d'aquesta marxa, sinó aplicables a tantes al-

EL GRUP

MARXA DEL GARRAF
tres espero. Aquest dia ha estat ben especial.
Especial perquè crec que moltes i molts, però si
més no jo, hem fet, retrobat, trobat, i recordat
amics. I moments. He retrobat en Jordi, la Maribel
i en Joan (al darrer només l'he vist a la sortida
i l'arribada, perquè és una mena de guilla...), he
trobat en Rafel de Berga i en David de Tarragona,
que van suar la pujada d'Andorra als Estanys de la
Pera amb una servidora (a la marxa de Cap del Rec,
i sort d'ells, perquè pujar allò va tenir molta
tela...) i he recordat l'Antonio (que no ens ha
pogut acompanyar perquè s'ha lesionat amb els preparatius de la marxa), en Josep Lluís i en Pere
(de Reus i molt bona gent, amics des de la marxa
2015, la meva primera incursió en aquest món), que
es recuperen de cosetes i no podien estar a la
plaça. I he conegut l'Encarna de Terrassa, que
recomana l'assistència a la marxa dels Castells de
la Segarra. Salut per a tothom, i molts petons.
Total, que amb l'entrepà mossegat a la motxilla
arribem a una rotonda ben curiosa, que indica amb
senyals de trànsit tant la obligació d'anar a
l'esquerra com la d'anar a la dreta, i encetem una
pujada xula, que en diuen, i passem per un monestir budista. Trepitgem una mica d'asfalt, i arribem a un control amb dolç avituallament
(llaminadures, codonyat...). A la vorera uns
quants es guareixen els peus, pensant que ja hem
fet més de la meitat del camí. Veig que no sóc la
única que es menja ara l'entrepà!. El dia esplèndid, quina sort que hem tingut.
I ara cap a dinar, que només falten 7 qm. i escaig, però no pas senzills. Enfilem per un corriolet que no dóna per més que la fila índia, i que
puja i puja... El cas és que té la seva gràcia,
anant fent una filera d'unes 20 persones, i anant
sentint les anècdotes de les tres anteriors i tres

MARXADORA

posteriors. D'entrada fas vida social amb el de
davant i el de darrera, que no són dels teus perquè els teus s'han escampat. Particularment em
sembla un tram idiosincràtic. Sempre que he fet la
marxa fem una mena d'aglomeració en allà, prou
divertida.
En arribar a les Solius a l'avituallament s'espanten de la quantitat que venim. Hem fet una fantàstica filera de més de 20 caminants. Però allà
estan preparats per això i més. I tots rebem un
bon entrepà de botifarra calentona. Aprofito per
dir que anys enrere hi havia caldo (imagino que no
puc dir la marca, tot i que començava per "a",
acabava per "o", i era el nom d'un cim), i suggeriria re introduir-lo perquè escau molt, per temperar i preparar la panxa per a la botifarra.
Ja encarem el camí cap a la Clota. El cap el tenim
clarament de tornada. Només es tracta d'aguantar
els mals i gaudir del que queda del camí. A la
Clota ens aturem poquet, que tenim moltes ganes
d'arribar a casa i poques de menjar. D'aigua sí
que en prenem, de fet molta al llarg del dia, perquè ha fet força calor.
De la Clota baixem o llisquem (no sabria dir) per
un camí emmurallat que baixa des del Castell d'Eramprunyà. Mengem alguna cirera d'arboç, contemplem el paisatge des d'un mirador atrotinat, i com
qui no vol la cosa arribem a una riera ben tapada
i humida, que anuncia la proximitat de la Sentiu.
Aquí els senglars han deixat evidència de la seva
cerca de cucs i arrels. Al darrer avituallament
s'arriba amb alegria, quasi tanta com a la meta,
pel que es pot observar. La gent es revifa, fa
bromes, riu..., i entre una cosa i l'altra et
plantes als bombers, i una mica mes enllà, i sota
la mirada de l'Esser del Mil·leni, els que marxen
cap a casa es creuen amb els que encara hem d'arribar, i ens animen. Com començava aquest relat,
he arribat a la plaça Balmes prop de tres quarts
de sis.
Jordina Sánchez i Cuixart
L'autoria d'aquestes paraules està signada amb
pseudònim, no per preservar la pròpia identitat,
sinó per honorar la d'aquells que encara que volguessin, no haurien pogut gaudir d'aquesta activitat.
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MESA DE LOS TRES REYES
PROJECTE 17 CIMS. VIATGE AL CIM MÉS ALT DE CADA
COMUNITAT ESPANYOLA.
Ascensió a la MESA DE LOS TRES REYES, de 2444
mts. (Hiru Errege Mahaia, en euskera). Pirineu
Occidental, al Massís de Larra, entre Navarra, La
Rioja i França.
Diumenge, 29 d'Octubre 2017
Ens despertem al refugi de Linza, a 1340 mts,
situat a la Vall d'Ansó, Osca, dins del Parc Natural de les Valls Occidentals.
Vàrem arribar-hi ahir a la tarda, després de pujar al Peña Ezcaurre, de 2050 mts i 1200 m+, i
uns 7 qms aproximadament. En aquesta ascensió,
ens vam trobar amb trams de desnivell superiors
al 40%. És tan fort aquest desnivell, que en Juan
em va explicar que es podria comparar amb una
“vertical”, potser un pèl més lith. A mi, personalment, em va semblar brutal. En Juan, Manel i
el Quique estan molt avesats en aquestes
“escalades”, i en tot moment tenien cura del
grup i marcaven el ritme. Tot i la dificultat,
m'he trobat molt bé. Em sento fresc, he dormit
molt bé i m'he recuperat ràpidament.
Ara són les 06,15 h del matí i ens estem aixecant. Es respira bon ambient, com sempre, bé,
això dit metafòricament clar, perquè us podeu
imaginar el que realment es respira en aquesta
ossera d'habitació, on dormim 9 persones... Entre
badalls i somriures, aquestes aromes que desprenem entre tots és tema de bromes. Aviat tornem a
la realitat; acordem preparar-nos i trobar-nos
ben aviat al punt de trobada, a l'aparcament del
refugi, així que sense més dilacions, ens rentem,
ens vestim i esmorzem.

en un temps aproximat d'unes 09,00 hores de recorregut circular. Comencem l'ascensió sense perdre de
vista els senyals corresponents al GR. Anem cap al
vessant de la Paquiza de Linzola. Algú del nostre
grup ens avisa que allà, lluny, i situats força més
a munt que nosaltres, ens observen tres isards.
Continuem la marxa. De vegades ens sorprenen fortes
ratxes d'aire fred, el que ens obliga a protegirnos la cara amb una crema que ha portat el Quique,
que és molt previsor. Ens posem la gorra i el mocador de coll per protegir-nos la cara. Els més fredolics ens posem també la jaqueta d'última capa
(imprescindible en llargs recorreguts de muntanya).
Després d'hora i mitja de caminada, arribem a la
collada de Linza (1935 m), des d'on ja podem albirar, allà lluny, de forma majestuosa, el nostre
preat objectiu, el cim de La Mesa de los Tres Reyes
i el seu massís. En aquest lloc ens trobem en una
cruïlla de camins; cap a la dreta aniríem en direcció al Petrechema, un cim de 2371 m i cap a l'esquerra, en direcció a La Mesa de los Tres Reyes, on
anem nosaltres. Estem en un petit tram en el nostre
trajecte que em permet recuperar l'alè i relaxar
les cames. El ritme que portem és moderat i constant i ja fa una estona que noto les cames una mica
carregades.
Més endavant ens trobem amb un altre obstacle en la
nostra ruta, pujar una paret calcària. Aquest tram
l'anem fent saltant entre pedres, esquerdes i algun
forat de mida considerable. En aquell moment penso
que he fet molt bé de posar-me les botes que prote-

El grup ja estem preparats a l'aparcament. És
molt d'hora, fa fred i el cel ens mostra alguns
dels seus millors estels. Falta aproximadament
una hora perquè comenci a matinar. Comencem a
caminar i a iniciar l'ascens a la Mesa de los
Tres Reyes. És l'activitat estrella del cap de
setmana i la que més il·lusió em fa. Em sento
entusiasmat. És el meu tercer cim d'aquesta magnífica empresa com és el Projecte dels 17 cims
que la UME, la meva entitat, (Unió Muntanyenca
Eramprunyà), va començar l'any 2015 amb l'ascensió al Teide (3718 mts).
Aquest projecte significa pujar a cada un dels
cims més alts de cada comunitat. En aquest cas,
toca assolir el sostre de Navarra.
Tenim per davant una ruta d'uns 19 qms i 1300 m+,
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geixin els turmells.
Poc a poc anem patint un cert cansament acumulat,
de manera que decidim aturar-nos una estona per
descansar i menjar alguna cosa que ens retorni

EL GRUP

SEAM
energia i puguem recuperar forces per continuar.
Tot seguit reiniciem la marxa. Pel camí ens vam
trobar de nou amb un altre grup d'isards. N'hi
havia més de dotze. Són preciosos!!!
Reprenem d'aquesta manera l'últim tram que ens
separa del cim. Els darrers metres ens obliguen a
trepar. Al fer cim, l'alegria ens desborda. Ens
donem la mà, ens abracem, ens felicitem uns als
altres. Les nostres cares reflecteixen somriures
de satisfacció i complicitat. Estem contents i es
nota, clar que sí!!
Conscient d'aquest magnífic moment que estic vivint, aixeco el cap i faig una volta de 360º. En
aquests moments albiro unes panoràmiques fantàstiques des del sostre de Navarra i gaudeixo plenament. Hem aconseguit fer cim, objectiu complert.

Em sento genial!!
Aprofitem el moment per fer unes quantes fotografies al costat de la rèplica del Castillo de San
Javier i d'una estàtua del sant del mateix nom,
abillada amb els típics mocadors vermells dels
“sanfermines”, un al coll i un altre a la cintura.
Iniciem el descens en direcció al nou objectiu
d'avui, el Macizo de la Mesa de los Tres Reyes
(França), que es troba a pocs metres de distància.
L'entorn és preciós, es respira naturalesa pels
quatre vents. Continuem ara el camí de retorn en
direcció a la Collada de Linza. Arribem de nou a
la cruïlla per on hem passat abans. Uns quants
companys van en direcció al Petremecha, mentre que
la resta continuem la marxa en direcció al refugi.
Per avui en tenim prou. Durant la baixada, fem una
última parada per menjar. Ja fa estona que el sol
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ha perdut la seva lluentor, es nota el cansament
acumulat del grup i tenim ganes d'arribar al refugi. El recorregut de tornada pel vessant de la Paquiza de Linzola fins a la Vall d'Ansó és preciós
al capvespre. Vaig poder gaudir d'una paleta de
colors de tardor fantàstics, marrons, vermells,
taronges, grisos, que barrejats amb tota la gamma
de verds del vessant i muntanyes del voltant, creen
un panorama de tardor maquíssim. En el nostre camí,
ens creuem amb vaques, cabres, ovelles i cavalls
pasturant lliurement. Ja queda menys..
Arribem al refugi al voltant de les 15,00 hores.
Només arribar, deixo les meves coses i me'n vaig a
donar-me una bona dutxa amb aigua calenta. A l'acabar i mentre esperem a la resta del grup, ens prenem unes cerveses i comentem la ruta apassionadament, com si es tractés d'una final de xampions. En
Miquel i jo li posem la guinda al dia, menjant-nos
un bon plat d'ous ferrats En Miquel i jo li posem
la guinda al dia, menjant-nos un bon plat d'ous
ferrats amb xistorra típica de Navarra. No tinc
paraules per descriure aquest moment al refugi.
Només se m'acut una cosa semblant per comparar-ho,
però m'ho guardo per a mi. Un parell d'hores més
tard arriba la resta del grup, els quals lògicament
també prenen la cervesa de rigor, tancant així el
ritual.
Ha sigut un cap de setmana genial, entorns naturals
i objectius aconseguits. Però el que més m'omple,
ha sigut compartir aquests grans moments amb un
grup humà brutal. Un gran equip.!!
continuarà....

La Mesa de
Tre s
los
Reyes

Sebastian Cabré Langa
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ENTREVISTA AMB
grup de monitors ens vàrem començar a formar en
escalada de la mà dels membres de SEAM i en espeleologia de la mà de la Secció d’Espeleologia.
Això m’he permès poder gaudir de les coves i els avencs i de l’escalada esportiva i de
via llarga equipada.
Des de la passada assemblea de la UME he
entrat a la Junta per a fer de Secretari.
Quines disciplines practiques actualment?
Gràcies a la formació que m’ha proporcionat la UME i la formació externa que he fet toco
diverses disciplines de la muntanya. Actualment
combino l’escalada, l’espeleologia i la bicicleta de muntanya. En arribar l’hivern intento fer
El Joan arriba a la UME de ben petit i continua
sent soci actiu després de tants anys. Tret del
parèntesi que es va produir mentre va estar estudiant a la Universitat de Lleida.
Amant de la muntanya, gran observador i sempre
intentant passar més aviat desapercebut, pots
mantenir una conversa amb ell, que sempre escolta
i dona bones opinions. És Enginyer Forestal i
tècnic de muntanya. Dues disciplines ben relacionades. Li encanta estar amb els amics i la família,
oferint-se
sempre a organitzar sortides
per la muntanya. Gaudeix de la lectura, de certs
programes de ràdio i últimament dels twiters, per
estar ben informat i al dia. És el soci núm. 1135
Com i quan arribes a la UME?
Vaig arribar a la UME de la mà dels meus pares,
quan tenia 6 anys.
Quina ha estat la teva trajectòria durant tots
aquests anys al Grup?
A l’entrar a la UME amb 6 anys el meu
primer contacte va ser amb la Secció Infantil i
els Campaments. Durant aquells anys vaig anar fent
bicicletades a la platja, posades de pessebre i
cagades de tió, campaments Azimut i sortides de
cap de setmana. Més endavant vaig passar al grup
de Campaments d’Anar i Tornar i a l’Itinerant.
Un cop acabada l’etapa de juvenil vaig
fer el salt a l’equip de monitors i monitores de
la Secció Infantil i Juvenil i vaig poder fer també de monitor de Campaments. Uns anys més tard un
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escapades als Pirineus per a practicar una mica
d’alpinisme. Com que vaig combinant diverses disciplines i no em centro només amb una penso que no
acabo sent bo en cap d’elles però gaudeixo la
muntanya de diverses maneres.
Quines tasques et toca fer com a Secretari?
Com a Secretari tan sols prenc les actes
de les reunions i, ara que hi ha el Butlletí,
transmetre informacions importants de la Junta als
socis.
Vaig entrar a fer de Secretari dient que
faria aquestes tasques i, si més endavant veia que
podia fer més coses ho faria. Aquest moment no ha
arribat pas. La veritat és que vaig entrar amb la
idea de resoldre un problema que se li plantejava
a la Junta, l’anterior Secretària plegava.
Què es el que més t’agrada de la UME?
Aquesta és una pregunta difícil. No explicaré la que més m’agrada però si la que més m’ha
impactat, la que més m’ha tocat i sorprès. Agafeu
-vos que ve “cursilada”.
Considero que la UME està en hores baixes
i no està en el seu millor moment, i la cosa que
més m’ha impactat i tocat, perquè no n’era conscient, ha estat veure fins a quin punt m’estimo
la UME. Aquesta reflexió és de fet un dels motius
que em va portar a assumir la secretaria i intentar treure un problema més de la taula a la Junta

EL GRUP

JOAN ZURRIAGA
Quins beneficis
canvi de local?

LA JUNTA INFORMA

pot suposar per a la UME el

Penso que el procés de canvi de local ja
ha suposat beneficis a la UME, a més a més crec
que pot ajudar a millorar més coses.
Un aspecte interessant que ha aparegut
amb el fet que l’Ajuntament ens oferís un local
ha estat que certes opinions han sortit a la
llum i s’han debatut. Certa gent no volíem que
això influís en futures reivindicacions del Grup
cap a l’òrgan de govern municipal. No volíem
sentir-nos lligats o amb algun deute que ens auto censurés a l’hora de reivindicar i plantar
cara a l’Ajuntament si la UME ho considera necessari. Bàsicament volíem mantenir la independència de la UME i l’Ajuntament.
Altra gent considerava que no hi havia
cap problema amb que l’Ajuntament ens oferís el
local i que la UME no s’aplicaria autocensura i
no es tallaria un pel a l’hora de buscar les
pessigolles a l’Ajuntament, si calia. I que l’
Ajuntament mai ens les buscaria a nosaltres.
El benefici és que aquests arguments s’
hagin exposat i debatut perquè ara, si alguna
d’aquestes coses passa, és molt més senzill detectar-la i denunciar-la entre socis per a no
auto censurar-nos o per a demostrar que l’
Ajuntament no ens busca les pessigolles.
Penso que el canvi de local, un local nou
i a estrenar, s’ha vist des de la Junta com un
possible punt d’inflexió per a tornar a animar
la gent a venir, a participar, a fer activitats.
A aconseguir una dinàmica més positiva per a la
UME.
I ja per acabar..., com entitat que porta més
de 50 anys, defineix amb tres paraules el passat, el present i el futur de la UME.

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.
Aquest any canviem de local, ens traslladem a
l’encreuament del Carrer de Salvador Lluch amb el
Passatge de la Rambla. Allà hi tindrem el local de
la UME i el nou local del boulder. Un cop amb el
local nou serà feina de tots omplir aquelles parets d’anècdotes i records.
Altres novetats que hi ha hagut últimament ha estat un canvi en les inscripcions de la Secció Infantil i Juvenil (ara es paga el trimestre sencer,
i sembla que els va prou bé) o el recolzament per
part de la UME amb 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.
Les quatre reunions de Junta que s’han fet des de
la publicació de l’anterior Butlletí han estat
monopolitzades pràcticament en la seva totalitat
pel canvi de local. En elles s’ha comentat com
fer el trasllat, temes econòmics referents al búlder i al nou local, preparació de l’acte d’
inauguració o discussió sobre el conveni a firmar
amb l’Ajuntament.
Altres temes tractats han estat derivats del moment polític actual i un d’ells és el comunicat
que va fer-ne la UME al respecte. També s’està
treballant des de la Junta en oferir beneficis per
als socis de l’entitat en el comerç o sector serveis de Gavà, si funciona s’anirà explicant més
endavant.

ESTIMA, INCERTESA, CANVI!
Joan Zurriaga Mitjans
Mercè Mitjans
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DATES

Divendres 12
Dissabte 27

ACTIVITAT

FITAIPETJADA

LECTURA

Trobada literària amb Imma Cortina per conversar amb l'autora sobre
el seu llibre "Només ho saben les muntanyes".

SENDERISME

SORTIDA

Per Vidrà (Ripollés/Osona)

INICIACIÓ

Iniciació a les raquetes de neu. Lloc a determinar en funció de la
neu. Inscripcions en secretària fins al dia 19 de gener. És necessària
llicència federativa ampliada "C".

Cap de setmana
Raquetes de neu
27 I 28

DATES

DESCRIPCIÓ

SECCIÓ

ACTIVITAT

SENDERISME

SORTIDA

Divendres 17

TOTA LA UME

SOPAR

Diumenge 17

SENDERISME

SORTIDA

Volta a Catalunya (Prades)

Diumenge 25

BTT

SORTIDA

Bicicletada popular a la paltja

Dissabte 10

GENER 2018

SECCIÓ

DESCRIPCIÓ

FEBRER 2018

Serra de Queralt (Berguedà)
Sopar d’aniversari

Jornades iniciació escalada esportiva
Secció: SEAM
Tots els dimecres de febrer i març al rocòdrom de la nova piscina de Gavà de 20h a
21h30
Inscripcions al rocòdrom o per mail a algalqqe@yahoo.es
Obligatòria llicència C o D

Horari Boulder
Encara está en construcción
el nou. En el pròxim número
es publicaràn els díes i
hores d’utilització

Horari Secretaria
Dimecres i divendres
De 19:00 a 21:00 hores

Lloc: Salvador Lluch, 6 1º
Lloc: Salvador LLuch, 6
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2º

Horari Rocòdrom
Dimecres

20:00 - 22:00 h.

Divendres

19:00 -22:30 h.

Dissabte
Diumenge

15:00 -20:00 h.
09:00 -14:00 h.

Lloc: Nova Piscina Municipal

EL GRUP

