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Editorial

Jordi Vilajuan

FOTOS INSECTES

NATURA

Hem deixat enrere els mesos d'hivern, encara que segon
com, sembla que no hagi marxat encara...Ens ha permès
gaudir de la neu, de les raquetes, del campionat d'Europa de Raquetes, el qual, com sempre, ha resultat tot un
èxit.Però val, això ja és història, i ara anem directes
a la primavera i a l'estiu, temps de muntanya, moments
que gaudirem caminant per la natura, farem coses, moltes
coses...
La secció de BTT us convidarà a participar en el seu cap
de setmana a Àger, per celebrar el seu 6è aniversari.
Farem BTT, gaudirem al Parc Astronòmic, ens arriscarem
al Parapent, caminarem pel Congost de Mont-Rebei o farem
caiac pel pantà... Càmping a Àger els dies 08 i 09 de
Juliol, tendes i bungalous..
Els juvenils estan preparant els campaments d'estiu a
Queralbs, 27 de Juliol al 05 d'Agost, (descomptes per a
germans de socis de 30 euros...), i a més, també se'n
van a Euskadi a acomiadar la temporada...
Els del boulder estan que se surten, cada dia de la setmana escalant la nostra paret particular, la qual, com
sabeu, tenim reservada la tarda dels divendres als menuts de la UME...
Els de senderisme estan preparant amb la màxima cura la
travessa del segle, la Gavà-Montserrat de meitats de
Maig i ja recorden que a meitats de Juliol repetiran la
sortida i sopar nocturna al Castell d'Eramprunyà.
Els de SEAM, bé, aquests són especials, escalen muntanyes com bolets. Només els falta un per assolir els 17
cims de les comunitats espanyoles....
Estem posant en marxa un xat de washap per connectar els
delegats de seccions amb tots els socis, perquè pengin
les seves propostes. Anirem fent-lo a poc a poc. La idea
és que ells o qui vulgui, faci una proposta d'activitat
de muntanya determinada, per a coneixement general dels
nostres socis.Mentrestant, no deixem de fer propostes i
saber que les fem per a tots els socis i sòcies de l'entitat. Que cada cap de setmana, ens suposi realment un
problema escollir on anem, val?

Seccionas:

Adherida a:
•Federació Catalana
de Ciclisme
•Federació d’
Entitats Excursionistes de
•Federació Catalana
d’Espeleologia

•Arxiu i documentació
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Càmping-

L’obra es compon de 32 fotografies que destaquen
per la seva nitidesa i color, la gran majoria són
insectes de les nostres contrades.
L’obra estat realitzada per Miquel AULLO, soci de
l’Agrupació Fotogràfica de Gavà, té un ampli historial d’exposicions fotogràfiques. En l’acte
d’inauguració vàrem tenir el plaer de poder conversar amb ell, entendre cada fotografia: ens explicava com l’havia pogut portar a terme, quin
temps de espera havia emprat, la exposició de l’
objectiu i, sobre tot, molta paciència.
La fotografia macro té els seus secrets i, com tota fotografia, és tot un art. Conversant amb l’
autor Miquel Aullo, vàrem acordar fer una petita
xerrada d’introducció a tot aquest món de la fotografia, en especial la fotografia Macro. Una
xerrada on es faran cinc cèntims sobre el material
que utilitza, quina és la preparació i presa de
les imatges. Aquesta xerrada es realitzarà un divendres, quan finalitzi la exposició, hi esteu
tots convidats.
Auca
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HISTÒRIA

Avenc Emili Sabaté – 21 - 2 - 1974

Un cap de setmana del mes de
febrer, un grup d'amics de la
UME surten de bon matí cap el
massís del Garraf en recerca
de l'avenc Emili Sabaté, carregats amb la motxilla plena
de gom a gom d'electrons, cordes i menjar van a l'estació
del tren per anar fins a Garraf, un cop arribats al destí
segueixen pel camí que duu a
La Pleta i passada la masia
agafen un camí que surt a la
dreta i a uns 200 metres es
troba la boca de l'avenc
Un petit esmorzar fa agafar
forces i ànim anant d' enseguida a preparar els estris al
voltant de la boca per baixarlo i un cop tot a punt comença
l'exploració a l'avenc, només
amb els seus 39 m. de fondària
es un dels mes bonics per les
seves estructures calcàries
que l'envolten. A mes es ideal
per fer pràctiques els nous
aspirants espeleòlegs.
Un cop explorat tot l'avenc
fan també quelcom fotografies
surten d'ell i ha dinar s'ha
dit doncs ja eren quasi les
quatre de la tarda.
Fins a la foscó miren pels
voltant d'on son per si troben
un altra avenc no explorat però no hi ha sort, es dirigeixen cap a la Masia de La Pleta
on sopen i ha dormir a una esplanada on han plantat les
tendes. La nit va ser una mica
moguda doncs no gaire lluny
s'escoltaven trons durant unes
quantes hores, per sort no van
passar per sobre nostre.
Al dia següent després d'esmorzar tornen a Garraf pel mateix camí d'air pujant al primer tren en direcció a Gavà i
arribant al poble ens acomiadem mútuament i tots cap a casa.
Micoba
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TRAIL-WALKER

OXFAM
El nostre equip, després de canvis fins quasi be
l'últim moment, era una barreja de familiars, veïns del barri, companys de feina... I al final vam
acabar sent els següents: a l'equip d'assistència
hi anaven el Joan i el Miguel, que ens van cuidar
al llarg de tot el recorregut, i s'ha de dir que
molt be! Gràcies nois, els vostres avituallaments
i els vostres ànims ens van donar forces per seguir!

No sé si sabeu que és exactament això de la Trailwalker. Us ho explico una mica, i també la nostra
experiència participant a l'edició d'enguany.
Es tracta d'un repte esportiu i solidari, que fa
OXFAM-INTERMON des de fa 8 anys.
El repte esportiu és, en equips de 6 persones, 4
caminant o corrent, i 2 en un vehicle d'assistència, recórrer la Via Verda que uneix Olot i Sant
Feliu de Guíxols, passant per Girona. Segur que
tots els que feu BTT la coneixeu. Són 100 km i
s'han de fer en menys de 32 hores. A més, els 4
marxadors han de passar els controls tots junts,
en equip.
El repte solidari és aconseguir un mínim de 1.500€
en donatius pels projectes que OI té engegats arreu per acostar aigua potable a llocs on encara no
hi arriba i millorar la vida de les famílies que
hi viuen. (https://trailwalker.oxfamintermon.org/
sites/default/files/materiales/
Folleto_cambiasuagua.pdf )
Aquí és on persones, empreses i entitats com la
UME ens van ajudar a aconseguir-ho, col·laborant
en tot el que van poder, dins les possibilitats de
cadascú, aportant el seu granet de sorra, tots
molt benvinguts! I aquí vull donar les gràcies, en
nom del nostre equip, no podeu imaginar el que ha
significat per a nosaltres el vostre suport!
A més, vam fer polseres per vendre, rifes, vam enviar l'enllaç de l'event a familiars, amics, clients... demanant ajuda... tot el que se'ns va acudir!
Be, ja havíem aconseguit el repte solidari! Perfecte! Ara faltava el repte físic! I ens hi vam
posar...
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Caminant érem el Carles, el Juan, la Eva i jo mateixa. Uns amb més experiència, d'altres amb
menys, però tots amb molta il·lusió! Volíem haver
entrenat algun dia junts per adaptar ritmes i veure com aniríem, però per feina, obligacions familiars i altres històries com passa sempre, no ho
vam poder fer.
I va arribar el dia! A les 9 del matí, amb el cotxe d'assistència carregat, els caminadors entrem
al calaix de sortida, passant el control de xip i
material obligatori. Ja estem a dins! Parlaments,
reconeixements, briefing i a les 10h es dona la
sortida. I la pluja ens ve a fer costat i ja no
ens va deixar en tot el dia!
Els primers a sortir son les cadires de rodes i
les handbikes. La meva admiració per a ells i els
seus acompanyants! No ho van tenir gens fàcil amb
la pluja! Però veure com anaven avançant ens encoratjava a tots!
I després la resta! I la sortida, saltant un bassal enorme, ja va indicar una mica com aniria.
L'aigua va ser la protagonista de la marxa, ja no
per la finalitat d'aquesta, sinó també en forma de
pluja, fang i bassals!
I, pas a pas, i fent cas del nom del nostre equip
(Fem via!), vam anar fent via...
Jo crec que la marxa te 2 parts ben diferenciades,
la 1ª d'Olot a Girona, 58 km., amb un paisatge

EL GRUP

ELENA CANUT
increïble, i la 2ª de Girona a Sant Feliu de Guíxols, més "urbana" i al fer-se de nit, es fa més
pesada.
La primera part, tot i la forta pluja, anàvem a
bon ritme, ens trobàvem molt be i vam anar passant
tots els controls, a on ens esperaven el Joan i el
Miguel per abastir-nos de tot el que fes falta.
Així vam passar per Sant Feliu de Pallerols,
km.17,6, Les Planes d'Hostoles, km. 23,3, Amer,
km. 31,4, Anglés, km. 38,9, i finalment Girona,
km.58,1
Aquesta última etapa se'ns va fer més dura. Era la
més llarga del recorregut, el paisatge perd una
mica d'encant, i comença a caure el dia, i sembla
que també una mica les forces...
A prop de Girona, el Carles es va trobar malament,
i amb això, que ens va fer anar més lents per evitar problemes més seriosos, i que l'entrada a la
ciutat no estava ben indicada, l'arribada al control no arribava mai. Al final, acompanyats una
estona pel Miguel, hi vam arribar! Vam fer que els
serveis mèdics atenguessin al Carles, i un cop
tranquil·litzats de que no era res greu, tot l'ensurt i la mala estona que el pobre va haver de
passar, vam sopar una mica i ens vam preparar per
encarar la nit amb roba més abrigada i els frontals. Vam comunicar a la organització que només
seguíem 3 i ens hi vam posar...
Primer una mica de "bajón" per haver hagut de deixar enrere al Carles, però poc a poc tornem a agafar ritme, i anem passant controls, primer Cassà,
km.71,3, després Llagostera, km. 80,9.Aquí la Eva
ens dona un petit ensurt, en forma de baixada de
tensió. Però es recupera ràpidament i, amb el permís dels serveis mèdics, decideix seguir.
Seguim afluixant el ritme per evitar més problemes, a més les forces sembla que van a menys, però
poc a poc, anem recuperant i anem més fluids de
nou! Així arribem a Sta. Cristina d'Aro, km.90,6.
Ara ja ho veiem tot millor! El pròxim control ja
és l'arribada!Només 9,4km i ja hi som!Caldo calentet, cafetó, i som-hi!
Sembla que el fet de estar a prop ens fa anar més
ràpids! Comença a fer-se de dia, apaguem els frontals, i en no res, arribem a la entrada de Sant
Feliu! El Joan ens està esperant per fer l'últim
tram amb nosaltres. Que be! Casi a l'arribada,
se'ns uneix el Carles, que ja s'ha recuperat després d'una bona dormida al cotxe. Penso: "Que es-
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trany, i el Miguel?" Resulta que s'ha quedat per
dir-li a v"speaker" els nostres nom quan arribéssim i així per megafonia animar-nos! Gràcies noi,
ens anima encara més!
I al final, a les 7:24 del matí del diumenge, ara
sí ja tots 6 al podi, amb la nostra medalla penjada al coll i moltes sensacions al cos!
És difícil explicar-les! Una barreja de alleujament per haver acabat ja el patiment, per veure
que al final tots estem sans i estalvis, agraïment molt gran a tothom que ens ha recolzat, de
la manera que sigui, satisfacció per col·laborar
a una causa solidària que creiem encertada i necessària, contents d'haver acabat, tot i no l'equip complet, en un temps més que satisfactori,
al menys per nosaltres (21hores 24minuts), havent
creat una nova i bona relació amb persones que no
coneixíem gaire i que ja formaran part de la nostra llista d'amistats, i sabent que sense col·
laborar uns amb els altres no ho hauríem aconseguit, i tots els records de la marxa que van sortint de mica en mica a mesura que passa la estona...
Si les voleu viure aquestes sensacions, el mi-

llor que podeu fer és participar-hi alguna vegada. No te res a veure amb cap caminada, o sortida
en BTT, o escalada, o el que sigui que feu. Va
més lluny de tot això, tot i que no deixa de ser
una activitat física...
Animeu-vos! L'any que ve i pot haver un equip de
la UME! o 2, o 3...
Salut i camins!
Elena Canut
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CAMPIONAT D’EUROPA, CAMPIONAT DE CATALUNYA
El passat 3 de març es portava a terme un cop més
la nostra activitat de raquetes a Guils com hem
anat fent des dels últims cinc anys. Però aquest
any ha estat espectacular, ja que hem tingut doble
campionat i per primera vegada una caminada nocturna. Tot organitzat per la nostra entitat: la
Unió Muntanyenca Eramprunyà.
Va ser un dia intens que va suposar fer totes les
tasques de manera intensiva i sense descans. Però
que va donar resultats molt satisfactoris.
Un mes abans, un petit grup van desplaçar-se fins
a la Cerdanya, per preparar els circuits tant per
als corredors com per als caminants. Es va veure

seguretat que, si bé no hi van ser presents, si
estaven alertats en cas d’emergència.
Walkis, mapes, Gps, cintes per marcar, material
per als diferents controls, il·lusió i ganes de
col·laborar… tot en marxa!
Mentre es preparaven les carpes i el material per
rebre els participants i per donar els premis en
acabar, l’equip de marcatge feia les seves tasques tant en el circuit de corredors, com en el de
caminants.

l’estat de la neu i es va estudiar quines eren
les millors opcions.
El mateix dia 3 de març sortia de Gavà, a dos
quarts de 7 del matí, l’equip de treball disposat
a fer tot el que fos necessari per aconseguir una
jornada espectacular.
Per això es va començar esmorzant al refugi de
Guils i immediatament el Juan va començar a repartir les tasques encomanades a cada grup: equip per
muntar carpes i material (informàtic i d’
avituallament així com els premis), l’equip que
anava a marcar el recorregut dels corredors, l’
equip que havia de marcar el circuit dels caminants…
Per altra banda, des de l FEEC es va disposar de
tot el suport necessari així com dels cossos de
Página 6

A les 15.15 sortien els corredors. El dia era esplèndid. La valoració que es va fer del recorregut
va ser molt positiva. Es va comptar amb l’empresa
Cronotime per controlar el pas dels corredors pels
diferents controls Tota una nova experiència per a
la nostra entitat. I en acabar la cursa, van arribar els premis. Premis en metàl·lic, lots d’
embotits i per descomptat, raquetes de xocolata
per als primers. Tot plegat un final ben dolç!

EL GRUP

GUILS
A les 17.15 sortien els participants de la caminada nocturna. En un principi el recorregut es va
poder fer amb llum natural, però a mesura que passava el temps, es va anar amagant el sol i lògicament, lentament la foscor va anar guanyant terreny
i atrapant als participants: uns més que d’
altres. Però tot i així, fer el recorregut amb les
lots va tenir la seva dosi d’emoció. A més es va
poder gaudir de la contemplació d’un paisatge
inusual: les pistes de la Masella estaven enceses
per als esquiadors que volen practicar aquest esport de nit i a la Molina es veien focs artificials per commemorar els 75 anys de l’obertura d'aquesta estació. Tot un luxe!
Per sort, els controls van poder resistir les temperatures, que anaven baixant a poc a poc i es van
poder retirar a una hora prudencial perquè els
caminants portaven un bon ritme.
Des del refugi es veien els últims participants
baixant amb els controls i l’equip d’escombra
com una sendera de llums (les lots) que donaven un
aire especial al paisatge. En arribar tots al refugi, van poder gaudir d’un berenar i un bon vi
calent.
Un cop acabat tot i havent recollit el material,
amb molta satisfacció però cansats, ens retiràvem
cap a l’alberg. Això sí, amb ganes de repetir
aquesta experiència.
El diumenge un grup d’atrevits i valents encara
va fer la ruta fins al llac de Malniu amb raquetes. Una altra aventura. Això és l’UME. Això és
l’estima per la muntanya.
Després, les fotos i vídeos que es van enviar pel
grup de whatssap ens va fer sentir orgullosos de
la feina feta i amb ganes de repetir-la la propera
temporada.
Mercè Mitjans

ENTRE FLORS DE PRIMAVERA
Arriba la primavera i com cada
any s’organitza
una sortida per
els voltants de
Gavà, per gaudir
de las flors i
les plantes que
tot just acaben
de
despertar
després
d’un
fred hivern.
El dia escollit
va ser el diumenge
14
d’abril. Com ja
és
normal
en
aquestes
dates
el temps insegur
ens va portar
pluja, si més no
a mitja sortida. Com ja ens coneixem, les previsions no van ser impediment per fer la sortida, i
així, tot i els núvols la participació va ser d’
unes 30 persones.
Aquest any a part de les flors i les plantes, vàrem
fer un recorregut per els forns i les teuleries que
s’escampen des del Calamot fins a la Sentiu. Son
nombroses les restes de la gran indústria que va
representar la fabricació de teules. Així com els
forns de cal, indústria que es va desenvolupar des
de el segle XIX fins a començament del segle XX.
Cal destacar el mal estat en que es troben totes
aquestes restes. Sens dubte si no es porta a terme
una acció de neteja i de conservació en breu, acabaran desapareixent.
A part de las explicacions sobre el terreny, es va
insistir en la necessitat que l’Ajuntament prengui
consciència de la importància d’aquestes restes, i
que es dugui a terme una campanya de conservació.
La sortida matinal va finalitzar als camps de cirerers que en aquest temps estan en flor. Si bé a l’
arribada a les primeres cases de Gavà va començar a
ploure.
Donem las gràcies als companys de Quercus, amb qui,
conjuntament amb nosaltres, organitza la sortida
que marca el inici de la primavera.
Auca
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PUIGCABRER I COGOLLA CONCA DE BARBERÀ
La nostra excursió parteix de l’estació de ferrocarril de la població de La Riba a l’Alt Camp i
en la seva primera etapa ens portarà a través d’

rem pel Coll turó de Mas Gínjol i el Coll Turó d’
en Manel apropant-nos als 600m d’altitud envoltats de muntanyes i terres seques. Descobrirem poc
abans d’iniciar camí entre el bosc a la nostra
esquerra una gran cabana de pedra seca creada
aprofitant el refugi d’una balma i que ens pot
servir d’aixopluc en cas de condicions adverses.

Arribem a una cruïlla de camins on ara tocarà suar
de valent i més si el bon temps acompanya. Iniciem
una pista que tot just comença a enfilar-se per
nosaltres seguir un camí costerut que surt a la
nostra dreta amb una pujada molt accentuada amb
pedres que ens durà uns metres més a dalt al Coll
Vell (560m). Seguim per la pista en direcció N
fins que al cap d’uns 150m i amb un pi que ens
pot servir de referència ens desviem per la pista
una curta però pronunciada ascensió al cim del
Puigcabrer de 524m d’altitud.
Sortim de l’
andana de l’estació en direcció sud oest per creuar el pont del tren per sota i després de travessar la carretera per un pas de vianants trobarem
ja els primers rètols indicadors de la ruta. Nosaltres pujarem unes escales de ciment que de seguida i en direcció sud donaran pas a un corriol
que anirà a cercar el conegut Grau de la Cansaladeta, un pas entre roques no exposat amb vistes de
vertígen. Anem guanyant alçada ràpidament fent ziga-zagues pel senderó que transcorre a tocar de la
cinglera fins que un cop superat el grau progressem per corriol amb vistes a la torre de guaita
que composa el cim del Puigcabrer i que no trigarem a assolir. Gaudim de les vistes cap a la Serra
del Mig i La Riba mirant cap al sud i de les poblacions de La Plana de Picamoixons i Valls cap a
l’est, tancant com a teló de fons mirant cap al
NE la serra del Montmell i la serra d’Ancosa.
El camí en tot moment està senyalitzat i després
d’assolir aquest tranquil i estratègic cim seguirem la direcció d’un pal indicador cap a Picamoixons baixant un corriol força pronunciat i tècnic
que en poc més de 10 minuts ens conduirà a la Carretera dels Moros, on girarem a la nostra esquerra
per una ampla pista que haurem de seguir durant
uns 4 kms amb trams de bones vistes cap a l’est
amb el mar de fons si el dia és prou clar. PassaPágina 8

de l’esquerra que seguirem descendint uns metres.
Aquesta pista ens menarà a la pista que ens durà a
Lilla per la dreta on com a referència i a la nostra dreta també al cap d’uns metres observarem
una autèntica obra d’enginyeria d’un projecte de
carretera que no es va construir mai cap a Coll de
Lilla, el Pont de la Rovina. Al cap de pocs metres
arribem a una esplanada on en un espai que convida
a aturar-se i fer un descans trobem la Capella de
Sant Fructuós, un banc i una font. Seguim per la
mateixa pista i al cap de pocs metres entrem pel
carrer de les Cases Noves de Lilla que travessa
bona part del poble. Girem a la dreta perl Carrer del
Guix on ja veien senyals del GR-7.

EL GRUP

Jordi Llorens
Travessarem amb molta cura el pas perillós de la N
-240(no hi ha cap pas de vianants, ni semàfor) i
enllaçarem ambla variant del GR 7.8. Camí ben senyalitzat tant en rètols com en senyals que en
direcció a Miramar s’anirà enfilant per un corriol deliciós i frondós. Aquest corriol desembocarà
en una pista que seguirem a la dreta i que s’
enfila de forma més suau i que deixa veure el nostre segon cim i objectiu de la jornada, La Cogulla
on una alta antena de telecomunicació desencanta
el cim. Arribats a un cadenat i una cruïlla de
camins girem cap al SE per deixar el GR i per una
drecera costeruda pujar en poc menys de 10 min al
cim de 785m.

Una creu de ferro gegant i l’antena de telecomunicació ens donen la benvinguda, això sí amb vistes impressionants de la comarca de l’Alt Camp i
part de la Conca de Barberà amb Montblanc al fons.
També podem veure els pobles de La Riba (d’on
venim) i el de Vilaverd (on hem d’arribar). Després del descans merescut desfem el mateix camí
fins al poble de Lilla arribant de nou a la cruïlla del Carrer del Guix i el Carrer de les Cases
Noves. Tombem ara a la dreta i en menys de 5 min
arribem a la Plaça Major. Rètols i plafons informatius. Església de Sant Joan Evangelista. Des d’
aquí només caldrà seguir el GR-7 fins a Vilaverd a
poc menys de 6 kms. Un petit corriol es converteix
en pista amb esplèndides vistes de les Muntanyes
de Prades enfront nostre i de la Serra de les Guixeres. El viaducte del tren d’alta velocitat
trenca però confereix un punt d’observació del
paisatge, sobretot si algun tren el travessa veloçment. Passem per sota de l’increible obra arquitectònica i en descens ens encaminem cap a un camí
deliciós entre oliveres i ametllers ja a tocar del
poble de Vilaverd.

FITXA TÈCNICA
Ruta NO CIRCULAR – Origen: Estació FFCC de La
Riba // Final: Estació FFCC de Vilaverd
Distància: 18,5 kms // Desnivell: 940m+ / 915mDificultat: Moderada.
Temps: Entre 5 i 5h30’ depenent del pas i les
parades.
Senyalització: Ruta senyalitzada amb rètols i
pals de fusta (La Riba-Crta.dels Moros i de
Lilla a La Cogulla i Vilaverd), senyals GR
7 (Lilla a Vilaverd) i GR 7.8 (Lilla a La
Cogulla).
Com arribar: En tren línia R13 (Barcelona-Valls
-Lleida) / R14 (Barcelona-Tarragona-ReusLleida), estacions de La Riba i Vilaverd.
En cotxe per la C-14 des de Reus i N-240 /
AP-2 des de Lleida, Montblanc i autobusos
des de Tarragona, Valls i La Plana.
Atractius de l’excursió: Vistes panoràmiques,
assolir 2 cims inclosos llistat 100 cims
FEEC.
Track i informació adicional:
www.senderismeentren.cat.

Entrem al poble i veiem una font on acostuma a
rajar aigua i un rètol que ens recorda el nivell
fins a on va arribar l’aigua en l’avinguda de
l’any 1994 a la vila. En pocs metres arribarem al
nostre punt final de la ruta, l’estació de ferrocarril de Vilaverd.

Jordi Llorens
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CASTELL DE L’ERAMPURNYÀ
D’un dia per l’altre, se’ns demana al Grup de
Guies del Castell pujar el dissabte a obrir el
castell a un equip de televisió del Ripollès perquè pugui prendre’n algunes imatges. M’hi ofereixo voluntària. Em poso en contacte amb ells
aquella mateixa tarda, i m’exposen que volen fer
una excursió sortint des de l’ermita de Bruguers,
a les 8.30, però que abans d’anar al castell volen pujar a la cova de la Mare de Déu de Bruguers.
Decideixo pujar dissabte a les 8.30 a l’ermita i
m’hi trobo un grup de 15-20 persones, de diferents llocs de Catalunya, que no coneixen gens la
zona. Gent del Ripollès, de Calella, del Montseny,
de Palamós.. Amb l’objectiu de fer una bonica
sortida de descoberta, i gravar un programa de televisió. M’expliquen que inicialment van començar el programa a la televisió local del Ripollès,
però actualment el programa s’emet a la xarxa de
televisions locals i se’n diu CAMINANT PER CATALUNYA.

GUIA

Em prenc la llibertat de facilitar-los-en encara
més informació, una informació de lluita i d’
història recent que a la xarxa no pot ser més complicat de trobar.

El grup de gent queda sorpresa amb el paisatge,
amb la roca argilosa, amb l’efecte de l’erosió,
la vegetació, la història del castell i de Bruguers..
Ha estat un matí fantàstic. Et sents genial ensenyant les riqueses i les històries de la nostra
vila, i més quan són una gent tan agradable i receptiva. A més que, quan ja havíem acabat la visita m’han convidat a esmorzar amb ells. I... sorpresa... embotits del Ripollès, pastissos artesans, pans de pagès casolans, vinet, patxaran artesà, formatges, truites... un gran tiberi!!

L’excursió que volen fer és, sortint de l’ermita
de Bruguers, pujar a la cova la Mare de Déu de
Bruguers, i després pujar al castell. Després,
anar per la Desfeta fins a les Agulles, i arribar
al cim de la Morella, des d’on baixaran pel pla
de les Basses, fins a darrera la Sentiu, des d’on
pujaran un altre cop a l’ermita de Brugués. Em
conviden a acompanyar-los en tota l’excursió, però no puc organitzar-me, així que només els acompanyo en la primera part de l’excursió. Visitem
la cova de Bruguers i el castell de l’Eramprunyà.

Ara sóc fan de Caminant per Catalunya!!

Brugués Comas (Guia del castell de l’Eramprunyà)

Una de les dones que venen a l’excursió m’exposa
que porta tota la nit llegint històries, llegendes, i altres informacions de la zona, per poder
explicar bé a la càmera la història dels llocs que
visiten.
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ENTREVISTA A…

MAITE TRIAS
Sens dubte, fer crestes, perquè es un procés en el
que estàs immersa en un altre mon. S’ha d’estar
concentrat en tot moment, no penses en res més que
assegurar cada pas que realitzes. També, des de fa
un temps, practico esquí de muntanya. A poc a poc
estic agafant nivell, per tant és una altra disciplina que m’agrada molt.
Quina és la teva implicació dins l'entitat?
Formo part del club de lectura i quan puc ajudo
en alguna activitat, però no tot el que voldria
per falta de temps. Els últims anys estic col·
laborant en l’organització de l’activitat de
raquetes que es fa a Guils per part de la nostra
entitat.
D’on treus l’energia per fer tanta muntanya?

La Maite és una muntanyenca de soca-rel. Li encanta l’alta muntanya. Gairebé tots els caps de setmana els té ocupats fent alguna sortida. Moltes
vegades amb el Josep Maria Moya, soci també de l’
UME, a qui defineix com “l’himalaista gavanenc”.
Treballa a la recepció d’una important empresa de
Gavà. Entre les seves aficions ens parla que fa
tota la formació que pot relacionada amb l’
esport, però també amb la cuina. Reconeix que la
relaxa moltíssim la cuina. També li agrada molt la
música i sobretot ballar.

De saber que quan estic a dalt del cim o he aconseguit un repte, la felicitat i la recompensa
que tinc supera amb escreix tot l’esforç que he
ha hagut de fer anteriorment i això fa que lluiti
per carregar-me de nou d’energia. J J
També voldria afegir des d’aquesta entrevista el
suport del Josep Maria Moya, perquè m’ha portat,
m’ha engrescat i m’ha encoratjat a dur a terme
reptes que no hauria pensat mai que pogués aconse-

Divertida i alegre, sempre fa riure als qui l’
envolten. Per a ella qualsevol cosa pot servir d’
excusa per provocar-te un somriure.
És la sòcia núm: 2151

El passat mes de març et van concedir el premi a
la dona esportista. Què significa aquest reconeixement?
Em vaig sentir molt orgullosa que m’escollissin a
mi en nom de totes les dones que formem part de
l’entitat. Aquest premi no és ni més ni menys que
un reconeixement a totes nosaltres.

guir.
I per acabar, com veus la nostra entitat?
Hi ha molta gent jove que hi està molt implicada,
amb moltes ganes de fer coses i que portarà aquesta entitat endavant, espero que per molt de temps.

Per cert, com vas arribar a l’UME?

Per una amiga que ja era sòcia de l’entitat.

Mercè Mitjans

Entre les disciplines que practiques quina t’
agrada més? I per què?
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

Dissabte 12

Senderisme

SORTIDA

Gsvà-Castelldefels-Begues-Gelida-Montserrat

Dissabte 12

SEAM

SORTIDA

Via ferrat Roquetes de L’Empalomar en Vallcebre

Diumenge 13

GUIES

CASTELL

Visita guiada al Castell d’Eramprunyà

Dijous 17

NATURA

XERRADA

a las 19 30
macro

SORTIDA

Monegros i Bárdenas Reales

Cap de setmana
BTT
18,19 i 20
Setmana 9 al
Infantil i
18 de
juvenil

DESCRIPCIÓ

MAIG 2018

Xerrade -taller introducio a la fotografia

CAMPAMENTS

INSCRIPCIÓ DE SOCIS ALS CAMPAMENTS en hores de secretaria

DieS 16 a 18

Infantil i
Juvenil

CAMPAMENTS

INSCRIPCIÓ DE NO SOCIS ALS CAMPAMENTS en roes de secretaria

Divendres 25

NATURA

DOCUMENTAL

Documental de la serie Caminant per Catalunya
tram Brugues-castell Eramprunya i Garraf

Dissabte 26

SENDERISME

VOLTA CATALUNYA

Diumenge 27

NATURA

SORTIDA

GUIMERÀ (Serra del Tallat)
visita las restes romanes de de Can valls del Raco
(Gavà). A les 9 del matí (parc del mileni)

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA D’INSECTES FINS EL 31 DE MAIG A LA SALA SOCIAL
DATES
Cap de setmana
1,2 i 3
Dimecre 6
Diumenge 10
Cap de setmana
16,17

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

JUNY 2018

BTT

CAMINADA

La Puebla de Hijar-Tortosa a peu 140 km en tres dies

MARXA GARRAF

PELÍCULA

Película la Marxa del Garraf,a las 19 30 horas
Inici grups de treball i tasques d'organitzacio marxa

GUIES

CASTELL

Visita guiada al Castell d’Eramprunyà

BTT

SORTIDA

Bici de carretera Tortosa-Valenica-¿Xativa?

Dia 22 Juny inaguracio exposicio fotografica sobre els 50 anys de la primera exploracio a la
cova Maravelles a benifallet
Hora las 19 30 local social ,es comptara en l' asistencia dels espeleologs que van fer las
primeras topografias a la cova
la exposicio romandra a la entitat fins la primera setmana de Septembre
Dissabte 23

UME

Horari Secretaria

REVETLLA

Focs de sant Joan 23 de Juny
nigo i revetlla popular.

Rebude de la flama del ca-

Horari Boulder

Horari Rocòdrom

Dilluns

19 -21 h.

Dimecres

20:00 - 22:00 h.

Dimecres i divendres

Dimarts

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

Divendres

19:00 -22:30 h.

De 19:00 a 21:00 hores

Dimecres 19 a 21 h.

Dissabte

15:00 -20:00 h.

Dijous

Diumenge

09:00 -14:00 h.

Lloc: Salvador Lluch 6 2ª

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

Lloc: entitat, Salvador Lluch 6 1ª

Lloc: Nova Piscina Municipal

