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Editorial:

Jordi Vilajuan Gimeno President de la UME

En poques setmanes ens hem trobat davant de tres objectius força importants per a la nostra entitat;
el trasllat al local social nou, la instal·lació del local del boulder i ara en plena gestió de trasllat al nou local de material.
Ara molts veiem el local vell de material com un espai de sempre, com si hagués nascut juntament amb
la UME. Però no, fent una mica d'història sabem que aquest local petit que abandonem ara, només fa 1012 anys que el tenim.
Abans, les coses les teníem una mica escampades per diferents llocs. A casa de companys, com una habitació que tenia el Josep Valentí a casa seva, un petit local que ens deixava l'ajuntament a la zona
dels mossos, el mateix local de Rambla, on també teníem una habitació dedicada a material.
Quan vam “inaugurar” el local que ara abandonem, tot ens semblava magnífic. Teníem moltes menys coses que ara i ens hi cabia tot bé. Però a mesura que la UME ha crescut i també que les nostres possibilitats ens ho permetíem, incorporàvem més i més coses, per benefici de les nostres activitats; més
tendes, més carpes, més fogons...
Ara estàvem ja que ens ofegàvem al local de material. Entrar allà era tota una aventura, tot i que
gràcies a l'esforç de les persones que s'hi han ocupat en aquests darrers anys, com per exemple permeteu-me esmentar al nostre company Oscar Barral, qui gràcies a la seva tasca organitzadora, sempre sabíem on teníem les coses.
Ara no tornarem a pujar i baixar escales pujant carpes gegantines que certament representaven un perill de patir algun accident. Ara tenim un local a peu de carrer, on podrem accedir en cotxe, per carregar i descarregar material i on ho tindrem tot correctament ordenat.
A partir d'ara, tenim un nou responsable de material, com és el nostre Vicepresident primer Manuel
Garcia, que serà qui portarà el control de les sortides i devolucions, i a qui tots haurem de dirigirnos quan ens calgui algun material per a les activitats de la nostra entitat.
Aquest trasllat ha sigut dur, així que des d'aquestes línies em permeto tornar a agrair tothom que ens
ha ajudat, tot recordant que com sempre, la UME funciona gràcies als seus voluntaris i voluntàries.
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RESUM INTEVENCIÓ PRESIDENT

explicar el canvi de local, social i de boulder

sense moure'ns de rambla, ara estaríem pagant 1100 euros
al mes el primer any, 1300 euros al segon any, i 1500 el

L'advocada, totalment al marge de la propietat, ens havia posat

tercer, en un contracte com hem dit abans de 3 anys.

una demanda que no enteníem. Deia que el motiu de fer-nos

L'import total pagat en aquests tres anys, hagués sigut de

fora, en principi era perquè havíem dedicat el local a activitats

46.000 euros, davant dels 30.000 que us he dit.

no previstes, ja que a l'estar a nom d'una persona jurídica, en

Ara tenim un boulder homologat, preciós, segur, que per-

aquest cas en Josep Maria Comas, havíem “com fet trampes”, ja

met gaudir en tota la seva capacitat, a totes les persones

que en lloc d'utilitzar-lo com a vivenda, ho vam fer com a local

que l'utilitzen, grans i petits. Un boulder que pot créixer,

social, allunyant-se doncs de la seva raó de ser.

que pot incorporar la paret del fons i del sostre, per exem-

Després ens va dir que val, que la propietat es conformava amb

ple. Tot dependrà també de l'evolució dels socis, de la

un augment de l'import del lloguer, el qual hem llegit abans.

gent que l'utilitzi, però que en tot cas, la junta està oberta

Ens va demanar i ens vam comprometre a marxar abans del dia

a modificacions si és que l'ús que se'n fa d'ell ens ho fa

31 de desembre.

convenient.

Tot i així, ens va posar una demanda que ens tenia molt preocu-

Per exemple, fa uns dies l'Antonio em va dir que des que

pats. Ens parlava de 7000 euros.

hem obert després de les vacances de Nadal, s'han fet 43

Al final, per no allargar més aquest tema, dir-vos que una acció

nous socis, molts d'ells atrets pel boulder. Lògicament,

personal de la Montse Arqué i el Josep Maria Comas, que es

aquesta és una activitat on ser socis de la ume i tenir la

van posar en contacte directa amb la propietat, tot es va resoldre

llicència corresponent, és obligatòria. Ara ens cal encara

positivament, retirant la demanda i sense que ens costés absolu-

alguna petita despesa, com són les taquilles, perquè els

tament res rescindir el contracte.

usuaris puguin guardar la seva roba, tema del qual tenim

En primer lloc, explicar com va anar la concessió del local x

l'autorització de l'ajuntament per fer-ho. També volem

boulder, no ho teníem cedit en el moment de la última assem-

posar uns espais per guardar bicis a l'entrada de l'escala.

blea.

La nostra passió per la bici i pel desenvolupament soste-

Des de la junta sempre vam entendre que si no aconseguíem

nible del planeta ens ho recomana. Aquí l'ajuntament ens

tenir el boulder, la ume perdria una part molt important de la

demana algun planell que sabrem fer en tota seguretat.

seva existència i activitats. Eren dues les lluites, tenir boulder i

El boulder té els seus responsables, alguns d'ells presents

tenir-lo al costat mateix. Tenir boulder a l'altre punta de Gavà,

a aquesta assemblea. Té unes regles molt rígides quant a

no ajudaria en res a mantenir com una única unitat. Per sort,

seguretat, material, manteniment. I com podeu veure al

l'ajuntament ho va entendre i al final ens va cedir també el local

cartell d'horaris, té un horari molt ample d'ús, senyal ine-

de l'entresol, una peça codiciada per més entitats... Encara re-

quívoc que hi ha molta gent interessada. Hem deixat ex-

cordo el moment que ens el van ensenyar, com allò que res, i

pressament lliure els divendres, per dedicar-lo als més

que mentre ens el ensenyaven, ja teníem el nostre cap donant-li

petits.

voltes a aquell lloc.

Al mateix temps, us informem que hem agafat un local de

construir el boulder ens va suposar una despesa addicional, no

54 mt2 de lloguer, aquest si, pagant, 300 euros més iva,

consultada a l'assemblea d'uns 12.000 euros.

que dediquem a material de l'entitat.

Per tant, entre el boulder i l'arranjament d'aquest local, ens hem
gastat aprox 28.000 euros. Aquí, on podem parlar del nostra
local social, la despesa ha sigut d'uns 15.000 euros, per tant,
dins de la xifra aprovada en l'assemblea anterior.

Pròximament s’enviarà als socis el acta completa de la assemblea del dia 23 de febrer de
2018

Si en lloc de buscar aquests locals, ens haguéssim quedat quiets
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arribar a peu a la ermita de Bruguers. El camí és
prou ample i les pujades s’han minimizat consAl tancament d’aquest butlletí, els arbres del
truint unes ziga-zagues en els trams més alts.
carrer Santa Teresa encara segueixen en peu, les
Podeu veure foto del camí.
accions empreses van poder evitar que fossin escapçats. I de moment segueix dins d’un compàs d’ Pintades a l’ermita de Sant Miquel i al Castell
espera; es van mantenir reunions entre els grups
Han estat
Quercus-Les agulles i UME, per una banda, i el deeliminats
partament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Gavà,
els graper l’altra.
fitis que
Cal assenyalar que es tracta d’uns arbres de més
sobre la
de 80 anys i de gran valor ecològic. També és imparet de
portant conèixer la balança quant a arbres destrul’ermita
ïts vers arbres nous, balança que en el cas de Gavà
de
Sant
(zona urbana) és deficitària; l’exemple més recent
Miquel i
són els pins al final del carrer Sant Lluís que han
l
’
estat tallats per donar pas a l’edificació de pi- entrada al Castell es van fer aquest estiu passat.
sos.
Els treballs de neteja encarregats pel Museu han
estat realitzats per una empresa especialitzada i
Al·legacions pla restauració abocador del Garraf.
han portat a terme els treballs amb molta cura,
L’UME s’ha adherit a la presentació d’al· intentant erosionar el mínim possible les parets.
legacions en contra del pla de restauració de l’ El resultat ha estat positiu, no queda rastre dels
abocador del Garraf, en concret a la zona de Be- grafitis, si bé s’observa un color de paret més
gues. El pla original contemplava l’obertura de net que amb el temps quedarà igualat amb la resta.
nous camins i l’oblit d’altres que des de sempre
Esperem no haver de parlar més de grafitis, si
hem utilitzat. Les al·legacions s’han presentat
més no a llocs tan emblemàtics.
entre diverses entitats de la comarca.
Postdata: ens queden unes pintades sobre la cova a
S’està preparant una xerrada sobre el pla i les al
prop de la roca Roc del Migdia, tan grans com les
·legacions presentades. L’objectiu és fer públide l’ermita. Seguirem denunciant les bretolades,
ques totes les informacions. Tan aviat com puguem
tot esperant que molt aviat puguem donar notícies
passarem la informació de la xerrada.
de la seva eliminació. Veure foto.
Millores de camins (pujada fins a l’ermita de BruDENÚNCIES
guers)
Des de la Secció de Natura traslladarem i seguirem
Ha finalitzat l’arranjament del camí que puja des
tots aquells fets o accions que pugueu observar en
del fons de can
les vostres sortides i que representin una agresMas fins a l’
sió a la natura.
ermita de Bruguers, camí molt En la Informació que s’aporti, cal la descripció
demandat i ne- del fet, una fotografia i la seva localització, i
cessari per po- es faran les corresponents comunicacions o denúnder evitar el cies als respectius estaments que hi tinguin comtram de carrete- petència. Al mateix temps, la seva evolució serà
ra de Can Mas exposada a l’entitat; l’àmbit és de tot el país.
fins a l’ermita
A Secretaria es disposa d’un format per poder
de Bruguers, que
formular les denúncies.
com ja sabeu té
una certa perillositat, ja que transcorre per la Per a més informació podeu dirigir-vos a la secció
Natura els dimecres de 19,30 a 20,30 hores o a
pròpia carretera.
Secretaria.
No dubten que una vegada ens hi acostem serà àmpliAUCA
ament utilitzat com a camí normal i habitual per
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Arranjament camí del Castell
S’han fet unes intervencions en el camí de pujada al Castell des de l’Ermita de Bruguers fins a dalt
del Castell. Es tracta d’uns punts que des de la
secció de Natura de l’UME vàrem identificar com
molt dolents i que necessitaven un arranjament urgent. Presentaven una dificultat molt important en
especial per els mes petits i persones grans, d’
aquesta forma i després de vàries reunions amb l’
ajuntament, amb el servei de Medi Ambient, i es va
anar concretant els punts i les intervencions.
Es tracta de petites intervencions directament
bre les punts identificats en un treball de
specció que es va fer a l’estiu per membres de
Entitat. Les feines s’han fet a través d’una
presa
especialitzada i en col
·laboració entre

soinl’
em-

el Ajuntament i el Parc del Garraf.
Les intervencions s’han fet correctament, s’han construït esglaons en els llocs més difícils així com algun petit marge de contenció. També s’ha tancat alguna de las dreceres que últimament s’
havien obert. Podeu veure alguna de las intervencions en les fotos
o la comparació abans i ara.
Esperem que no siguin aquestes les últimes intervencions, i que es
continuï l’arranjament del camí que, com ja sabeu, és el camí natural de pujada al Castell. El que s’utilitza normalment i que necessita un manteniment constant, és molta la gent que passa i també
és molt forta l’erosió que pateix.
Per això des d’UME seguirem treballant per que es tingui en compte
que aquest camí, com d’altres que tenim per el territori, necessitem el seu manteniment apropiat.
AUCA
.

Secció Arxiu.

Cada secció de l’entitat està acomodant-se al nou espai del nou local social. A
poc a poc hem sabut trobar un lloc per a cada cosa.
Aquest nou espai ens obre nous recursos que volem que puguin aprofitar tots els socis. A la sala gran
tenim tot un espai reservat per fer exposicions de fotografies, dibuixos o altres materials gràfics.
L’objectiu és tenir ocupat aquest espai de forma continuada amb exposicions temporals i que durant
tot l’any es puguin visitar.
El temes seran lliures, si bé es donarà prioritat a exposar materials relacionats amb la muntanya i a
les pròpies activitats de les diferents seccions de la nostra entitat, UME.
Molt importants seran també les aportacions dels propis socis, ja que s’hi podran exposar tot tipus
de col·leccions. Volem que el soci es faci seu aquest espai per compartir-lo amb altres socis.
Des de la secció Arxiu es coordinarà el calendari de les mostres, així com el suport necessari per al
material a exposar. Per aquest motiu convidem a tots els socis a col·laborar en les exposicions.
Per a més informació, us podeu dirigir als membres de la secció Arxiu o a la pròpia Secretaria.
Montse Arqué
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ADEU AL LOCAL DE LA RAMBLA
Adéu

al local de la Rambla

Fa més de 34 anys que l’entitat es va traslladar
des del carrer Setge dels Màrtirs fins a la Rambla. Els canvis sempre són arriscats, i generen
molts dubtes, però els canvis són també oportunitats, oportunitats que s’han d’aprofitar. L’
objectiu era clar: anar consolidant l’entitat,
integrar-la dins del teixit associatiu de Gavà com
a entitat excursionista, i de fet així s’ha aconseguit ser una de les entitats més importants i
consolidades del nostre poble.
Durant aquests anys l’entitat s’ha anat transformant i consolidant. El creixement en nombre de
socis és continu, es va passar dels 170 socis als
630 actuals. Hi ha hagut temporades millors i altres pitjors, però sempre amb un creixement no tan
sols de socis, sinó també d’activitats.
La història del local també té el seu relat. El
local el tenia llogat l’entitat Esquerra Republicana i al quedar lliure la Junta d’aquell moment
va iniciar les converses amb els propietaris per
mirar de poder llogar-lo per traslladar-hi l’
entitat; havien de deixar el local del Setge dels
Màrtirs, perquè una caixa d’estalvis hi volia
obrir una oficina. Inicialment sols es va llogar
la part de l’esquerra de la planta primera, no
teníem accés a zona posterior del pis, sols disposaven de dues sales i la secretaria, i com podeu
comprendre de seguida es va fer petit.
En un moment determinat, l’Agrupació Fotogràfica
de Gavà es va quedar sense local i com que la relació entre les dues entitats, Agrupació Fotogràfica i UME, era molt bona vàrem arribar a un
acord. Nosaltres vàrem llogar tota la part de l’
esquerra de la planta primera, amb el conseqüent
augment del lloguer i alhora vam cedir una part
dels nous espais a l’Agrupació Fotogràfica, que
ens ajudava a assumir el cost del lloguer.
Totes dues entitats sortíem guanyant i l’
Agrupació Fotogràfica disposava d’una sala, així
com d’un petit laboratori per revelar les fotografies, que en aquell temps eren en blanc i negre. L’UME també guanyava una sala més i la part
de la galeria.
La convivència va durar uns anys fins que des de
l’Ajuntament de Gavà van cedir un espai nou a l’
Agrupació Fotogràfica i van deixar la Rambla.
Aleshores l’UME ja anava creixent i vàrem poder
assumir la totalitat del lloguer que representava
quedar-nos amb tot el pis. Però després d’uns
Página 6

anys va tornar a quedar petit per a totes les seccions i activitats que s’hi duien a terme.
D’aquesta forma, l’any 1998, aprofitant que el
pis de la dreta va quedar buit vàrem arribar a un
acord amb la propietat, i ens vàrem quedar amb
tota la planta, és a dir els dos pisos, i vam duplicar l’espai. Va ser una decisió difícil de
prendre, el lloguer era alt per a l’entitat, però
per sort els nombre de socis també creixia, gràcies a les activitats i les sortides que dúiem a
terme. Es van fer algunes reformes sempre a mida
de les nostres possibilitats econòmiques. Cal remarcar la construcció del boulder, ja que aquesta
instal·lació va donar una gran activitat i la presència de gent entrenant-s’hi era contínua. La
resta, amb algunes petites reformes, va anar configurant el que hem conegut fins a dia d’avui.
Aquestes parets han viscut moments importants,
reunions, conferències, cursos, activitats, els
sopars dels divendres, però el més important sempre ha estat l’esperit de convivència, armonia i
companyerisme que ha estat present durant tots
aquest anys.
34 anys donen per molt i seria interminable descriure tota la vida social que ha transcorregut
dins d’aquestes parets. Vull destacar el record
que tinc d’una forma especial d’una persona, n’
Àngel Gomis. Tots el recordem portant la secretaria, hores i hores de dedicació, sempre al peu del
canó; ell com molts altres hi han anat deixant la
seva petjada, molts d’ells de forma anònima.
Els anys van passant i la vida en aquell pis de
Rambla Lluch 4, segueix ben activa. Les activitats
es multipliquen, amb la secció d’Espeleologia amb
tota la seva esplendor. Es preparen
activitats,
sortides i actes socials. Es programen les expedicions a l’Aconcagua, Kilimanjaro, Pic Lenin, etc.
Seccions com la d’Escalada i Descens de Barrancs
van agafant mes embranzida cada dia. També es dissenyen i s’inicien moltes de les activitats que
en el temps han perdurat: Marxa de Bicicletes a la
Platja, Marxa del Garraf, col·locació de la senyera al cim del Calamot, la Marxa Nocturna al Castell d’Erampruyà... Activitats ja consolidades i
que a dia d’avui encara es porten a terme.
Reunions amb els grups polítics de Gavà per parlar
del Castell d’Eramprunyà, posicionaments davant
projectes urbanístics no massa sostenibles, etc.
Tot això dibuixa aquest esperit que sempre hem
mantingut a l’UME, de treballar per a la entitat,
EL GRUP

DESPRÉS DE 34 ANYS
de participació activa en totes aquelles activitats donant vida a l’entitat. Aquest esperit ha quedat dins d’aquelles quatre parets. Malauradament, d’aquí a uns anys, no gaires, un pla urbanístic
de la zona té previst que vagi tot l’edifici a terra. Amb ell s’enterra per sempre una part molt
important i intensa de la nostra història. Història que des d’ara es continuarà escrivint en un altre punt de Gavà, en el local nou del carrer Salvador Lluch. No dubto que el nou local també s’
impregnarà d’aquest esperit que l’UME sempre manté viu.
AUCA

III EPOCA NÚMERO 48

Página 7

MARATO DE TV3

AGRAIMENT

Agraeix a

Unió Muntayenca Eramprunyà
La seva col·laboració

en l’èxit de la 26a edició, celebrada el dia

17 de desembre de 2017 i dedicada a
Les malalties infecciones

Marató de TV3

Hem rebut el diploma com a entitat col·laboradora en la MARATÓ DE TV3; es tracta d’un reconeixement
per la col·laboració que des de fa uns anys mantenim amb la Marató.
La nostra aportació s’emmarca dintre de l’activitat que s’organitza des de la Secció Infantil, que
és la col·locació del pessebre. Aquest any, com ja sabeu, vam anar a Gurb, a prop de Berga.
Cada any es fa una recol·lecta entre els participants i l’entitat multiplica per dos la quantitat recollida.
L’activitat surt ressenyada en la relació de les activitats populars que s’inscriuen a la Marató especialment el mateix dia que se celebra.
Gràcies a tots els que hi heu contribuït i al mateix temps deixem oberta la possibilitat d’anar-hi
incorporant altres activitats de la nostra entitat que puguin sumar-s’hi en properes edicions.

Página 8

EL GRUP

UNA TROBADA AMB L’IMMA CORTINA
un llibre molt i molt amè i interessant, quan parla del seu llibre i de tota la feina que va endegar per escriure’l, ho fa amb alegria, il·lusió i
fervor.
Atès que l’Imma és una persona seriosa i molt documentada, ens va estar explicant que per escriure
el llibre Només ho saben les muntanyes, de només
158 pàgines havia estat tres anys. En part perquè
ella és amateur, però també, i principalment, perquè es tracta d’una novel·la de fons històric i
va estar consultant documents i arxius arreu. De
l' indret on se situa la novel·la no li va caler
documentar-se, ja que l’Imma és una gran coneixedora dels senders de Montserrat.
Tots els amants de la muntanya de Montserrat hi
reconeixereu els racons, i la trama del llibre de
ben segur que us enganxarà. Són dues històries que
transcorren plegades amb 500 anys de diferència.
La part del segle XVI és històrica i verídica i la
part actual és de ficció. I no dic res més: llegiu
el llibre, us encantarà!
Fitaipetjada

El passat dotze de gener els del club de lectura
Fitaipetjada vàrem començar molt bé l’any!
Per primera vegada teníem la trobada mensual a la
nova seu social de l’UME, amb una sala gran i millor condicionada que a l’antic local, però... amb
el mateix fred!
Sí, eren uns dies de gener molt freds i a la sala
hi feia molt de fred, però en canvi l’ambient era
molt càlid. Ens acompanyava l’autora de l’últim
llibre que havíem llegit, i tota ella era passió,
calidesa i somriure.
L’Imma Cortina, catalana del cor de Catalunya, s’
estima el país, s’estima la literatura, s’estima
la muntanya, especialment la de Montserrat, i s’
estima el rigor de la feina ben feta. I com que s’
estima tantes coses i amb intensitat, a part de fer
III EPOCA NÚMERO 48
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19 CAMPAMENT GENERAL DE CATALUNYA
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rreny en varis llocs acordem fer el Campament
General de Catalunya a La Clota, Begues.
Comuniquem a la Federació Catalana de Muntanyisme el lloc on es farà el Campament, dos directius de la Federació van vindre a donar un cop
d'ull al terreny donant el vist i plau, des d'aquest moment ja comencem a treballar en tots els
àmbits que es necessiten per organitzar el Campament.
Anem a l'Ajuntament de Begues a demanar el
permís d'acampada, ens aten el Sr. Guasch, Batlle de dit poble, l'hi expliquem lo que representa l'acampada pel poble de Begues i sense
dubtar gens ens dona tots els permisos necessaris. Anem després a la Guàrdia Civil de Begues a
notificar-l'his l'acampada, aquests triguen uns
quants dies a donar-nos el consentiment.
Ja tenint tots el permisos es hora de fer l'esquema sobre el terreny de tot lo que farà falta.
Netegem el terreny, preparem la rasa (zanja) per
posar els sanitaris tenint aquí un conflicte amb
els directius de Can Sellarès de com posar els
sanitaris i com ells eren els qui posaven el material varem tenir d'afluixar, mes tard ells van
tindre l'idea de posar un economat al Campament
semblant-nens la cosa molt be.

El 1967 anem per primera vegada a un campament de
gran envergadura com es el XVII Campament General
de Catalunya, organitzat pel Centre Excursionista
Sant Martí a Can Sabatés, Guilleries, quedem meravellats per la gran quantitat de gent que hi participa i per els actes organitzats. Un cop acabat
el Campament estant ja al local social a Can Sellarès ens balla pel cap organitzar nosaltres
aquest Campament el 1969.
El 1968 tornem al XVIII Campament General de Catalunya organitzat per A. E. Catalunya, delegació de
Reus, aquí en el Foc de Camp on es pressenten les
candidatures la demanem pel nostre grup de muntanya i se'ns ofereix l'organització del següent Campament General de Catalunya.
Ja tenim lo que desitjàvem, ara junt amb els directius de Can Sellarès ens posem en marxa per
l'organització del Campament i lo primer que fem
es començà a buscar un terreny adequat i espaiós
per la cabuda de tota la gent excursionista que es
pugui presentar, poden ser uns mil acampadors,
això representa una tasca molt important pel nostre petit grup de muntanya. Després de buscar tePágina 10

Quan demanem als directius de Can Sellarès començà a imprimir la propaganda que es te d'envià
a tots els clubs de muntanya de Catalunya ens
comuniquen no poder posar el nom de Grup Excursionista Can Sellarès, quedem bocabadats, preguntem el motiu d'aquest cambi d'opinió i la seva contestació sempre era la mateixa, els directius de Companyia Roca no volen que surti cap
nom referint-se a l'empresa, com la nostra
il·lusió era mes forta que la de deixar-ho corre
continuarem treballant per portar a terme el
Campament. Tota la propaganda va sortir al carrer amb el nom “Organitzat pel Comitè de Campaments de la F. C. De Muntanyisme.
Arribar el dia del 19 Campament General de Catalunya, Cap de Camp Miquel Colomé. Informació,
Propaganda i Atenció als participants Vicençs
Agustí i Emili Trallero i tot el grup acampat a
La Clota esperant els primers acampadors forasters, poc a poc van anar arribant fins a fer
1.182 participants. Va ser un gran èxit. En el
foc de Camp quan es va demanar quin grup volia
fer el de l'any vinent ningú va presentar candiUP
P
EELL GGRRU

HISTORIA

NOU LOCAL DE MATERIAL

datura, llavors nosaltres diguérem que el tornaríem a fer-lo aquí al mateix lloc.

Inauguració del nou local de material

Durant aquests tres dies es van organitzar jocs
tant per grans com per a petits, també petites
sortides pel voltant de La Clota pels qui volguessin fer curtes excursions, reunions amb les
Juntes d'algunes entitats excursionistes i amb
directius de la Federació Catalana. El segon dia
d'acampada cap al migdia veiem pel camí que ve
de Begues tot un grandiós grup de gent acostantse al Campament, quan arriben a l'entrada resulta ser la majoria dels components de les activitats esportives de Can Sellarés amb una gran
pancarta dien ¡Els amics de Can Sellarés us desitgent una bona acampada!. La Guàrdia Civil de
Begues cada dia venia a donar una volta pel recinte inspeccionant si l'ambient estava tranquil. Tota aquesta tasca del Campament va ser
possible gràcies a l'ajuda de 32 socis que es
van desviure dia i nit per portar a terme totes
les activitats programades.

Preparant estanteries

Dies després d'averse acabat el campament, passant contes amb els directius de Can Sellarès,
van averi uns pocs guanys, els hi notifiquem
aver asseptat la candidatura per l'any vinent de
nou del Campament General de Catalunya, contestant-nos de seguida que no ens donàvem consentiment per fer-lo.
D'agut a tots els problemes ocasionats pel Campament amb Can Sellarès, vam prendre la decisió
de marxar del lligam de Companyia Roca Radiadors
i formar el grup de Muntanya a un nou local a
Gavà amb el nom de Unió Muntanyenca Eramprunyà.
El cartell de propaganda del Campament fou fet
per Joan Mitjans.
En un dels butlletins repartits a l'acampada va
sortir aquest escrit fet per Joan Nebot, directiu de la F. C. De Muntanyisme que deia:

La tasca portada a cap per organitzar-lo, per la
Comissió a tal efecte, té el doble valor de
l'entusiasme posat en ella i l'anonimat al què
tan estoicament s'han sotmès.
És una prova més de l'esperit que alguns posen
en dubte i es demostra aquí que encara forma
part dels bons muntanyencs.
Primer l'objectiu que els lluïments personals
Micoba
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UN CIM MODEST AMB UNA PANORAMICA EXCEPCIONAL DE LA
situarà fins el vèrtex geodèsic i la torre de
guaita de fusta del Quermany Gros (224m). Com he
comentat abans i si el vent de Tramuntana tant
present a la zona ho permet ens estarem una bona
estona al cim gaudint del panorama esmentat línies amunt i perquè no, fent un mos. Des del
centre de Pals aquest cim es pot assolir en poc
menys d’una hora passejant.
Per tornar al nostre punt d’origen desfarem uns
metres el camí de pujada al cim per tombar a la
dreta i anar seguint una pista que baixant moderadament ens farà passar a l’altra costat de la
muntanya i endinsant-se en el bosc seguint semLa ressenya d’aquest número ens porta a la vila
medieval de Pals, al Baix Empordà. Un poble que
mereix una visita que podem fer abans o després
d’acabar l’excursió ja que la ruta que contemplem és circular i farà que assolim el baixet
però gran cim del Quermany Gros.
Aquest cim de tan sols 224m d’altitud pot mostrar ufanós unes vistes excepcionals cap al N i
NE de l’Empordà, sobre el cap de Begur, la serra
de Montgrí coronada pel seu castell, part de la
comarca de l’Alt Empordà amb el Golf de Roses,
el Cap de Creus i la serra de l’Albera i part
dels Pirineus tancant el teló.
Sortim de Pals pel carrer que porta el nom del
cim a assolir, Quermany o Carmany que seguirem
direcció est fins a trobar un rètol on seguirem
el GR-92 direcció Begur. Passem per sota la carretera i ja fora del poble l’anem deixant enrere
per una pista ampla on poden encara circular cotxes. La seguim sense deixar-la i al cap de poc
menys de 10 minuts i a la nostra dreta trobem el
Mas Salvi, un allotjament de luxe en aquest entorn. Uns metres més endavant sortirem del GR per
seguir a la nostra dreta una altra pista pertanyent a un PR (senyals grocs) que ens guiarà fins
l’objectiu d’aquesta ruta. La pista entre el
bosc va pujant de forma suau però sense pausa i
va guanyant en vistes a la nostra dreta deixant
ben petit més lluny la vila de Pals. La pista
esdevé un camí més pedregós a vegades més desagradable per caminar, però en cap cas monòton.
Sense deixar aquesta pista en algun punt més estreta l’anirem seguint fins el punt culminant on
una pujada final més decidida i sense pedres ens
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pre marques de PR després d’un revolt decidit a
l’esquerra ens situarà davant les boques d’
entrada de les Mines d’en Bofill o de Bernat,
on fa alguns anys s’extreia argila i on es desaconsella entrar-hi per alguna de les cavitats
que veuen la llum per perill de despreniments.
Anem seguint la pista on no deixarem de seguir
els senyals del PR. Trobarem alguna cruïlla on
no ens hem de desviar, seguirem per l’esquerra
i anirem voltant una gran finca que fa que fem
més volta de la que s’hauria de fer, continuant
en lleugera baixada arribarem a una clariana amb
rètols e informació. Estem a la cruïlla de ses
Garites, si seguíssim rectes arribaríem de nou a
Pals. Nosaltres tombarem a la dreta pel GR-92
Begur i després de passar la gran casa rural de
ses Garites que anem deixant a l’esquerra amb
d'urbanització amunt al cap de pocs metres en un
altra rètol deixarem el GR-92 per seguir el PR-C
en direcció a les Basses d’en Coll on no hi arribarem per falta de temps. Travessem un bosc de
pi mediterrani solitari on es prohibeix la recollida de pinyes segons indiquen diferents rètols
als arbres, i anirem a donar a la carretera GI-

EL GRUP

COSTA BRAVA NORD JORDI LLORENS
6502 pel camí vell de Begur i travessant algun
camp.
Caminarem per la carretera creuant Els Masos de
Pals fins que a l’altura de l’església de Sant
Fruitós un rètol ens indica que podem connectar
de nou amb el GR-92, retornant de nou al GR a
prop de la desviació que vam prendre cap al Quermany Gros i ja desfent de nou el camí fins a la
vila de Pals.

INFORMACIÓ

Secretaria

Es troben a secretaria els carnets de soci del
any 2018.

Des de la inauguració del nou local s’han inscrit 43 nous soci a la UME

FITXA TÈCNICA

Origen/Final: Pals, des del centre de la vila.

Com arribar: En cotxe-> AP-7 Girona Nord i C-66
La Bisbal i Palamós // En Bus-> Des de Barcelona,
Girona i Flaçà.

Primera sòcia que s’ha apuntat en el nou local

Distància / Desnivell / Dificultat: 12 km / uns
560m acumulats / Fàcil, recomanable per a tota la
família.

Senyalització: Rètols i pintura de GR-92 i PR-C
108, cal estar atents en alguna cruïlla.

Atractius de l’excursió: Pals, mereix una visita
i gaudir dels seus carrers medievals. Vistes des
del cim del Quermany i en el seu camí previ, boscos de pi mediterrani, Mines d’en Bofill.

JORDI LLORENS
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ENTREVISTA
La Paulina
és una sòcia de l’
UME
molt
especial.
Possiblement no la
veiem
al
capdavant
de projectes,
però
ella treballa a l’
ombra
i
treballa
molt.
És
una
col·
l abo rad or a
fidel i incansable,
tant en l’organització de les raquetes a Guils,
com en el club de lectura (si no, que li ho preguntin al Juan Pérez). Amable, afectuosa i amb un
tarannà tranquil, fa que et sentis a gust al seu
costat. La vaig conèixer quan el Juan, el seu
marit, feia l’últim 100 cims i des d’aleshores
mantenim una bona amistat.
Treballa com educadora infantil i com a monitora
del menjador de l’escola Santo Ángel de Gavà. A
més a més, és coordinadora d’un dels projectes
d’escola: “Les parets parlen”. És un projecte
de decoració i exposició de la manera més creativa possible dels treballs que es fan a l’aula.
Tota una artista!
És la sòcia núm. 1690
Com vas conèixer l’UME? Com a família buscàvem
una entitat que ens fes gaudir de la muntanya en
companyia d'altres persones, per iniciar-nos i
animar-nos a fer excursions adequades a la nova
situació familiar ja que, fins llavors, només
havíem fet sortides com a parella i pel nostre
compte. Havia d'estar relativament a prop de casa. L'UME sempre l'havíem tingut present com a
referent d'excursionisme, en sentir parlar-ne
positivament a coneguts nostres.
Des de quan n’ets sòcia?
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Crec que, si no recordo malament, al voltant del
darrer trimestre del 2003. Gairebé 15 anys!
Quantes disciplines practiques o has practicat des
que estàs al Grup?
Tenint en compte que no em veig capacitada per a
d'altres disciplines, faig principalment excursionisme i raquetes de neu. He fet sortides que fossin relativament senzilles, ja siguin cims o travesses amb el grup de SEAM; sortides amb família
amb el grup de Familiars i multiactivitats; amb
la gent de Senders, etapes de GR, Volta a Catalunya; innombrables sortides amb el grup de raquetes
de neu, ja siguin les proposades al grup, com les
publicades al circuit de raquetes de la FEEC. He
fet tasques organitzatives al llarg dels anys, a
la Marxa del Garraf al control de la Clota; al
Circuit i Campionat de Raquetes de Neu que realitzem a Guils Fontanera…
Què és el que més t’agrada de la secció de raquetes? Per què?
Amb el temps i fent diferents tipus de sortides
vaig descobrir que les excursions que més m'omplien eren les que tenen com element natural la neu;
m'encanta caminar i sentir el so que fa la neu en
ser trepitjada, em resulta molt relaxant i els
paisatges els trobo molt macos. De la secció de
raquetes m'agrada molt el grup de persones que s'ha fet al voltant d'aquesta activitat, tant els
companys de l'entitat, com les persones que any
rere any ens trobem durant la temporada de neu per
fer els diferents circuits de la FEEC. Són molts
anys compartint aquesta activitat, existeix una
veritable complicitat entre nosaltres, hem fet
amics arreu de Catalunya i passem molt bones estones.
Com a col·laboradora amb el club de lectura, quins
moments recordes amb més il·lusió?
Els llibres que llegim al club de lectura tenen
com a nexe comú la muntanya i de vegades això es
transforma en rutes literàries. Quan fas aquestes
rutes, viatges amb una documentació i idea prèvia,
EL GRUP

PAULINA PARRA

BICICLETADA A LA PLATJA

arribar als llocs que has llegit és com tornar a
rellegir el llibre però aquest cop posant una
imatge real que pot assemblar-se a la que al
principi t'havies imaginat o sorprendre't totalment. El moment que recordo amb més il·lusió va
ser una ruta literària que vam fer després d'haver llegit tres llibres diferents: Viatge al Pirineu de Lleida, de Josep M. Espinàs, Viaje al
Pirineo de Lérida, de C. J. Cela i Tor, tretze
cases i tres morts, de Carles Porta. Va resultar
un viatge al Pallars espectacular, molt divertit,
amb un munt d'anècdotes. Vam conèixer molta gent,
fins i tot vam jugar a fer de detectius, tots
aquests elements ficats a la coctelera el van fer
únic i inoblidable
Què et sembla el nou local del Grup?
Ha estat tot un repte trobar un nou local, per
això cal agrair a les persones que s'han mogut
per trobar-lo el seu esforç. Crec que hem sortit
guanyant. Està en un lloc cèntric, és un local
gran, bonic, diàfan, agradable, amb més possibilitats que l'anterior, amb un nou boulder increïble. Em sembla que en general, ofereix un aspecte
de renovació que ha donat una empenta i una il·
lusió nova als socis.
Com veus la nostra entitat ara que ja portem 55
anys?
Després de tants anys d’experiència, creant cultura de muntanya, UME està consolidada, en un bon
moment, un moment d'il·lusió, amb socis amb ganes
renovades de preparar-hi nous reptes, i molts més
socis amb ganes de participar-hi. Crec que el nou
local juga un paper determinant a l'hora d'atraure nous socis i acollir-los perquè gaudeixin com
ho fem nosaltres de la pràctica esportiva a un
entorn amistós.

Mercé Mitjans
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

MARÇ 2018

Cap de setmana 3
Raquetes de neu
i4

SORTIDA

Copa catalana, circuit català i campionat de Europa de raquetes de neu

Dissate 10

SEAM

SORTIDA

Ferrada patacons i calçotada.

Dissabte 10

BTT

SORTIDA

Ruta en BTT pels pobles medievals de l’Empordà.

Fitaipetjada

TROBADA

Trobada per comentar el Llibre “un tranvía a SP” de Unai Elorriaga

BTT

SORTIDA

Cervera– Manresa– Barcelona

SEAM

SORTIDA

Ascensió al Puig Major el cim mes alt de les Illes Balears i altres activitats
(barrancs, ferrades...)

Divendres 16
Dissabte 17
Setmana 26 a 30
de març
Mes de març del 1
al 30

DATES

EXPOSICIÓ
TOGRÀFICA

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dissabte 7

UME

SOPAR

Diumenge 8

UME

VISITA AL CATELL

FO-

Expedicio al Vatnajokull 2017 (2 glaciar mes grand de Europa. Islandia )
DESCRIPCIÓ

ABRIL 2018

Pujada nocturna a la Mola de Sant Llorenç i sopar en el restaurante del cim

Visita guiada al Castell de l’Eramprunyà hora 10 del matí

13 d’abril a les 19,30 ntroducció a la macrofotografia del 13 al 31 de maig nauguració exposició fotogràfica de insectes

Dissabte 14

NATURA

SORTIDA

Sortida juntament en QUERCUS , recorregut per la sentiu Forns de
calç i terra,acabam el recorregut en una visita als cireres en flor. Hora
de sortida a les 9 del matí al Parc del Mil.leni

Dissabte 14

BTT

SORTIDA

Les 4 ermites ,un monestir i un Castell 1400 mts de desnivel en 55 km

Diumenge 15

NATURA

CALÇOTADA

Divendres 20

FITAIPETJADA

TROBADA

Trobada per comentar el llibre “tocando el vacio”de Joe Simpson

Dissabter 21

FiITAIPETJADA

SORTIDA

Si la meteorología ens afavoreix II part de la Filla de l aneu. Coll de Finestrelles. Ruta circular

Fitaipetjada

SORTIDA

Rut de Sant Jordi per Barcelona a la busca de autors interesants

Dilluns 23

Horari Secretaria

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dilluns

Dimecres

20:00 - 22:00 h.

Divendres

19:00 -22:30 h.

Dimecres i divendres

Dimarts

De 19:00 a 21:00 hores

Dimecres
Dijous

Lloc: Salvador Lluch 6 2ª

Calçotada social a Begues Inscripcions fins el dia 11 a secretariaHora trobada a las 9 mati Ldyl

19 -21 h.
09 a 11 i de 17,30 a 21h.
19 a 21 h.
09 a 11 i de 17,30 a 21h.

Lloc: entitat, Salvador Lluch 6 1ª

Dissabte
Diumenge

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

Lloc: Nova Piscina Municipal

