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Aquest passat mes de Maig em tingut dos activitats
importants amb la Vegueria del Baix Llobregat.
En primer lloc, vàrem fer l’habitual reunió mensual de vegueria al nostre local social. A la reunió varen assistir uns 12 entitats, a qui els vàrem ensenyar el local i el Boulder; tots van quedar encantats i els van agradar molt les instal·
lacions.
En segon lloc, l’últim cap de setmana es va fer
la Caminada de Vegueria. Aquest cop els amics d’
Abrera ens varen preparar una ruta molt maca, sense tocar ni un polígon, pels voltants. La ruta va
ser d’uns 12 quilòmetres.
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Un tram inicial per la riera de Magarola, aquest
cop amb molta aigua que ens va obligar a anar saltant d’un costat a l’altra. Després camps de
conreus, masos i boscos, ens van portar fins al
turó de Sant Ermengol amb les restes de l’ermita
del segle XVI, avui enderrocada. Aquí ens van preparar un avituallament amb coca de vidre, sucs i
aigua. Al final, el torrent Gran amb molta aigua i
amb l’ombra del bosc, que em recordava la zona
ombrívola de La Sentiu.
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Una matinal molt maca i disfrutant dels amics del
Baix Llobregat.
Victor Espinós
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EL GRUP

INICIEM ALS PETITS EN
L’ESCALADA
Fa molt de temps que estava donant voltes a una
idea.. La vaig compartir amb la Brugués, i coincidència.. ella també la tenia.. Fer activitats
per als socis més petits de la UME.
Què se’m dona bé?..doncs l’escalada..Per què no
ho intentem, que els nens i la escalada sajuntin?

Ja portem dos mesos amb el projecte en funcionament, i el local ja se’ns ha fet petit..
Al principi fa ser dur, amb dos o quatre nens,
semblava que l’activitat no tenia massa força..
Però el boca-boca va fer que els pares s’anessin
animant. Ara ja som uns 15 infants entre els 2 i
els 8 anys..
La meva experiència és
que tenim una nova generació d’escaladors,
de amants de la muntanya vertical. No tenim
la certesa que acabin
sent grans escaladors,
però si que podem transmetre’ls les eines
per a que ho siguin. I
que aprenguin a confiar
en la seva força i cos.
Per a mi es un esport
bonic, elegant, tant física com mentalment.. És
un esport complert, que a la vegada et fa connectar amb la muntanya, amb la terra, amb el més
bonic sentiments que tens quan puges a una muntanya.

FENT LA FERRATA CAMÍ AERI
DE L’ÁRTIC
Una setmana amb molts entrebancs, el temps no ens
donava un respir de sol.. Anul·lem l’activitat o
seguim endavant? Tota la setmana amb el dubte..
Al final no la vam anul·lar, a última hora semblava que el temps ens deixaria poder la via ferrata durant el matí.

La veritat és que quan vam arribar ho vam veure
tot molt negre, no sabíem si acabaria sortint el
sol, però no vam perdre la energia i vam començar
el camí cap a la via ferrata. Les indicacions
molt dolentes, ens van fer perdre en vàries ocasions. Vam arribar al inici una mica mullats,
però esperançats per que semblava que el sol sortiria.
El grup d’amics vam començar l’aventura, sense
deixar de mirar el cel. Els núvols passaven, però
vam poder acabar la via sense problemes. A més,
ja a la cresta, vam poder gaudir de les vistes.
Vam poder abraçar la muntanya, amb unes vistes
espectaculars. La cresta semblava que no s’acaba
mai, pe`ro al final tot arriba ala seva fi. Acabada l’activitat vam anar a menjar un entrepà, i
ens vam guanyar prendre una cervesa.Per als nous
principiants que feien una Via ferrata, moltes
felicitats. Però pel resta també..
Fins a la propera...
Pilar Miró

Pilar Miró
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VIES VERDES VAL DE ZAFAN, TERRA ALTA I BAIX EBRE,
Aquell primer dia, vam fer 39 qms, en 8,30 hores,
fins que vam arribar a Alcañiz. Eren les 22,30 hores, ja pràcticament de nit, així que vam anar directes al menjador de l'hostal a sopar.
L'endemà vam començar la caminada a quarts de vuit
del matí. Només sortir de Alcañiz ja vam passar
pel primer túnel, dels molts que hi ha al llarg de
les tres vies verdes. Aquell seria un dia en que
el sol i la calor tindrien el seu protagonisme...
Aquestes vies verdes, antics traçats ferroviaris,
acostumen a tenir llargues rectes i quan les estàs
150 qm., 33 hores i 14000 calories....

fent caminant, és realment desanimador quan te les

Fins ara, les vies verdes de la Val de Zafán, Ter-

quedes mirant i veus que aquella recta que s'allu-

ra Alta i Baix Ebre, les hem fet en bici. Diürna i

nya, segueix sent recte, segueix allunyant-se i no

nocturna. Diürna en etapes o de cop, nocturna no-

s'acaba mai.

més de cop, d'una tirada.Però mai ho hem intentat

Però no ens queixem. L'aventura que volíem era

fer-la sencera caminant. Així que els reptes estan

l'aventura que teníem i que a pesar de tot, gaudí-

aquí justament per això, per superar-los.

em.

Per a portar a terme aquesta bogeria, ens va acom-

Vam tenir la sort de poder travessar el túnel més

panyar l'amic Joan Urpinell, qui portava la seva

llarg de tot el traçat, de 2,2 qms. Està situat a

bici i un remolc, on dúiem les nostres coses.Eren

un poble que es diu Valdealgorfa, i es coneix com

les 14,00h del primer dia, quan ens posàvem en

a túnel de l'equinocci, perquè està construït de

marxa, davant mateix del qm 0, a La Puebla de Hí-

manera que dues vegades l'any, el sol passa just

jar.

per davant d'una de les seves boques, enlluernant

El sol a aquelles hores ja picava, però nosaltres,

tot el túnel d'una manera resplendent. I dic que

la Sònia, l'Antonio i el Jordi, amb tota la moral

vam tenir sort, perquè de totes les vegades que

del món, vam començar a caminar. Per arribar al

hem vingut per aquí, sempre l'hem trobat tancat.

teu objectiu, només hi ha una condició, fer el

Les hores i els quilòmetres van costar de passar.

primer pas. Durant la caminada, vam passar per im-

El nostre objectiu avui era Horta de Sant Joan, i

mensos camps de préssecs de Calanda, encara crei-

costava molt d'arribar-hi.

xent. Vam menjar cireres directes de l'arbre, vam

Vam tenir la temptació del dia, quan ens vam atu-

gaudir, paladejar i finalment prendre, unes cerve-

rar a l'antiga estació de Cretes a descansar i

ses fresques que ens va portar el Joan i vam gau-

prendre la corresponent cerveseta, i l'amo ens va

dir del paisatge de l'estany de Alcañiz i el seu

recordar que el seu establiment era també un al-

monument del Tambor.

berg i que a més, Horta es trobava encara a 18 qm.
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CAMINANT

Jordi Vilajuan

Eren les 17,00 h... Aquella temptació era com la

Després sabem que el dolor als peus, que la difi-

de la Sierra del Perdón, a Navarra, coneixeu la

cultat al caminar ens durarà dies, però haurem

història? Si heu fet el Camino, segur que sí.

gaudit amb la nostra “caminada de resistència

Vam superar-la. Teníem la paraula donada a l'al-

particular”. Ah! I que el dolor, passarà i el

berg d'Horta, però sobretot, aturar-nos avui, reduint la caminada aquests 18 qms, significaria fer
-los l'endemà, i la pregunta del milió era, com
estaríem demà? Així que moltes gràcies, però seguim. Ah! I el diable, en forma d'amo d'alberg,
continuant amb la llegenda de la Sierra del Perdon, ens enganyava, no eren 18 qms, sinó uns 12...
Els peus ja no donaven més de si. Eren les 21,30
quan entràvem a l'alberg, després de fer 56 qms i

somni es mantindrà per sempre dins el nostre re-

emprar 14 hores totals, en fer el tram Alcañiz-

cord.

Horta.Abans de posar-nos a dormir, una petita ses-

Vam dinar a Aldover, a una de les poques estaci-

sió de cures intensives als peus, punxant butllo-

ons amb serveis que et trobes en tota la ruta.

fes, desinfectant ferides...

Eren les 16,00 i vam estar el temps just per di-

El diumenge, tercer dia, també vam matinar. I quan

nar, perquè encara ens faltaven uns quants quilò-

els peus tocaven alguna cosa, com per exemple el

metres i no podíem perdre el tren de tornada que

terra, vèiem les estrelles. Allò necessitava una

ens permetés coincidir amb el rodalies a Sant

posada en marxa lenta, gradual, a poc a poc...

Vicenç de Calders. A les 19,30 entràvem a l'esta-

El dia va començar plovent i a les 08,00 ja està-

ció de Tortosa. Més que caminar, en aquell moment

vem caminant. La sort era que els primers 30 qms

ja flotàvem sobre un núvol de butllofes per a

són marcadament descendents, però clar, allò que

totes bandes, però mira, després d'11,30 hores i

notes clarament quan vas en bici, que al final et

52 qms, vam arribar.

deixes anar i la bici va sola, caminant no és ai-

Ara sobretot, el que cal és agrir amb tota la

xí. A més, el terra principalment és de ciment,

força el treball d'ajut que vam rebre per part

molt dur i en aquest tercer dia, tot i la baixada,

del Joan Urpinell, qui amb el seu remolc ens

cada passa era un calvari.

transportava les coses i amb la seva bicicleta

Les hores les passàvem escoltant música, xiulant,

ens portava begudes fresques, gelats, entrepans.

cantant, intentant sempre enganyar al cos, gaudint

Només gràcies a ell pel seu esforç i també, lògi-

d'uns paisatges primer molt durs, però que després

cament, perquè el cor va guanyar la partida al

van millorar molt. Descobrir caminant com per la

cap, la Sònia, l'Antonio i el Jordi podem dir que

teva dreta s'acosten els Ports de Tortosa o per la

ho hem tornat a fer. Quin serà el pròxim repte?

teva esquerra el magnífic riu Ebre, és un dels

No sabem encara, però normal no serà...

premis que rebem fent i vivint aquestes històries.
III EPOCA NÚMERO 50
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FLAMA DEL CANIGÓ A GAVÀ
22 i 23 de juny de 2018

moment la calor que passaríem durant la travessa.
Com que aquesta vegada vam fer la travessa en bici
de carretera, a partir de Vic vam variar la ruta
respecte d'altres anys. En aquesta ocasió vam pujar a Collsuspina i a Moià vam agafar la carretera
de Castellterçol, la qual ens va permetre gaudir
d'una llarga baixada que va fer esborrar la dificultat de la pujada prèvia.
Malauradament, les baixades acaben de seguida,
així que aviat vam tornar a patir pujada, fins a
gairebé l'alçada de Sant Feliu de Codines, on vam

Un altre cop, des de la secció btt de la UME hem

tornar a baixar llargament, passant Sant Feliu i

pogut gaudir de la custòdia de la Flama del Cani-

Caldes de Montbui en un tres i no res.

gó, com va sent habitual en aquests darrers anys,

Lògicament, anar en bici de carretera ens ha aju-

partint del petit poble d'Espinavell, just a tocar

dat molt, una bici molt més lleugera que la de

del Coll d'Ares, a la comarca del Ripollès.

muntanya i que en baixades i en carreteres en bon

Com a prèvia d'aquesta memorable jornada, el dia

estat, pràcticament vola.

anterior vam fer la pujada a Vallter 2000. En

Durant la pedalejada, ens anàvem trobant la Sònia

aquesta ocasió, la nostra expedició la formàvem la

i el Jordi, fet que permetia omplir de nou els

Sònia Reyes fent de cotxe de suport i el Jordi Vi-

bidons, refrescar-nos, menjar alguna cosa i des-

lajoan de ciclista.

cansar a estones. Sense la Sònia, fer aquesta nova

La pujada a Vallter 2000 va ser molt dura, ja que

bogeria un ciclista sol, hauria sigut tota una

sobretot en els últims 12 qms, el desnivell s'in-

temeritat, així que moltíssimes gràcies Sònia!!

crementa notablement, al voltant de 1000 mts, amb

A Sabadell vam arribar al voltant de les 14,00

unes rampes de mitjana 6,4%, però amb moments pun-

hores, i fou on vam dinar, a un restaurant que ens

tuals del 11-12%.

permetés tenir la bici i el cotxe al costat ma-

A la vora de les 18,30 vam arribar a l'alberg Els

teix.

Estudis, al petit poble d'Espinavell, on ja fa uns

Estava fent molta calor, el sol picava fort i te-

quants anys fem servir de punt d'inici a la custò-

níem temps de sobres així que a Sant Quirze vam

dia de la Flama i on la Eva ens prepara unes llen-

descansar una estona sota l'ombra d'uns salzes

ties boníssimes.

ploraners immensos.

El dia 23 ens vam posar en marxa vora les 06,00

Un cop reiniciada la marxa, ja situats a la carre-

del matí, amb una temperatura fresca i sense veure

tera de Rubí, vam coincidir amb la furgoneta dels

núvols al cel, de manera que ja prevèiem en aquell

companys de Sant Climent de Llobregat, els quals
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Jordi Vilajuan Gimeno
darrere

un munt de gent esperant-nos, amb la mateixa il·

d'ells, venien els ciclistes del poble, uns éssers

lusió que tenien els de Sant Boi, Caldes o Vilade-

d'un altre planeta, ja que fan tot el camí, Canigó

cans. No els podem fallar i tenim pressa per marxa.

- Sant Climent, en bici.

Truquem, podem venir ja? Tot preparat? Si??, doncs

venien

directament

del

Canigó.

Just

Aquest últim tram va ser molt dur. El sol no

ja venim.

afluixava i a més, pedalejàvem per carreteres amb

De Gavà som una expedició encara petita. Nosaltres

molt de trànsit, el que encara dificultava més la

pocs, però els veïns molts, així que contents. Han

marxa, pel soroll que sents contínuament dels ca-

llençat petards, també ens han donat coca i refres-

mions i cotxes que et passen, molts d'ells a ran

cos, i ho hem tornat a ser, de cop i volta ens hem

mateix de la bici.

convertit en els herois de molta gent. Ens han fet

Al Mac Donalds de Sant Vicenç dels Horts vam tornar a descansar, prenent-nos un refresc gegant,

un munt de fotos, potser no a nosaltres, però sí a
la Flama que portàvem.

beguda que ens va ajudar a fer la penúltima empen-

Des de la carretera hem fet un petit circuit cami-

ta. A quarts de set arribàvem a Sant Boi, on vam

nant Rambla amunt que finalment ens ha portat fins

coincidir amb els ciclistes de Sant Climent. Aquí

a la Plaça Balmes, on hem participat en la revetlla

van fer el lliurement de la Flama d'aquest poble.

popular. La nostra Flama ha encès la foguera i ha

Ens van rebre molt bé, amb coca, refrescos i cava.

sigut aleshores quan hem pensat que ja estava fet.

Això no obstant, ens hi vam estar poca estona.
Allà ens esperaven els corredors de Sant Climent,
Viladecans i Gavà. A més, a partir de Sant Boi,
tot i el cansament la calor, l'esgotament general
de la sortida va marxar com per art de màgia. És
quan arriba aquell moment en què els ulls de la
gent que espera la Flama s'encenen. Els ulls brillen i el pèl dels braços es posen de punta, les
emocions es disparen i és quan s'oblida tota la
resta.
Ara, en tot cas, el que cal és arribar a Gavà sense que la Flama s'apagui, ja que al vespre ha

Un altre any hem encès la foguera amb la Flama que
venia des del cim del Canigó.
Ara toca descansar, gaudir de la festa i aviat pensar en l'any que ve...

d'encendre la nostra foguera.
A Viladecans més festa, més coca i més cava. Però

Jordi Vilajuna

els nervis també estan a flor de pell, som conscients d'una cosa, molts o pocs, però a Gavà tindrem

III EPOCA NÚMERO 50
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XXXIa. MARXA GRÀCIA-MONTSERRAT
El cap de setmana del 16 i 17 de juny vaig participar en la coneguda marxa Gràcia-Montserrat. Ja feia
temps que em rondava pel cap de tornar a participar,
després de molt de temps, en una marxa d’aquestes característiques. Fer-la i, sobretot acabar-la, va significar un gran repte per mi: 62,6km; un desnivell acumulat de 4668m i 19h.
Sortíem a les 17h del dissabte des de la plaça de la
vila tan bon punt va sonar el coet. El primer tram fins
a arribar a la falda de Collserola és urbà. No hi ha

amb cura la carretera BV- 1468 i, en un punt indeterminat, després d’anar seguint el nou recorregut, el meu
company i jo ens vàrem perdre. Sense adonar-nos-en ens
vàrem trobar sols i no veiem les marques de l’
organització. Sort que la nostra orientació és bona i
sabíem com podíem anar cap al Papiol que era el següent
control i avituallament. Com que no vam seguir la ruta
establerta, els organitzadors es van sorprendre que apareguéssim pel costat oposat del gruix de participants
(val a dir que vam fer uns dos quilòmetres més). Ens

senyalitzacions perquè sembla ser que l’Ajuntament no
permet marcar els carrers, per tant els que anaven davant marcaven el camí entre vianants i semàfors. Considero que es tracta d’un tram perillós perquè alguns
participants o bé no respectaven els semàfors o bé estaven distrets i se’ls saltaven seguint els del davant.
Un cop passada la casa Bellesguard, travessem la
ronda i entrem a la zona forestal de Collserola guanyant
alçada per corriols i gaudint de les vistes de Barcelona
i la seva àrea metropolitana. Després d’una primera
pujada exigent, podem relaxar-nos a la Carretera de les
aigües abans d’ascendir fins a Vallvidrera. Tot just
abans d’arribar al primer avituallament, a la creu de
Llevallol, ens trobem un trepant (en total en trobarem
tres) per verificar que estem anant pel camí assenyalat. Després d’una baixada pronunciada trobem el primer control, el de Can Cuiàs. Em va semblar força estressant per la quantitat de gent que es va acumular
davant les taules on hi havia el menjar. Un cop travessada la carretera anem recorrent la part de Collserola
més desconeguda per a mi: el vessant sud del Parc. Es
tracta d’una zona de bells racons com ara les vistes
del Baix Llobregat i Garraf des del Coll de les Torres;
els corriols ombrívols; els forns de calç; les nombroses
fonts i fins i tot un pont... Arribem per pista al peu
d’unes escales de gran bellesa que ens duran a Sta.
Creu d’Olorda. Les sensacions fins aquí són bones i el
ritme és prou bo.
Deixem l’ermita a la dreta, travessem l’
esplanada i, a partir d’ara, marxarem per pista ampla i
en baixada fins crear el Torrent de Sta. Creu. A partir
d’aquí anem pujant per asfalt fins el segon control de

mereixíem els entrepans per sopar que ens vam cruspir.

pas i avituallament: Can Capmany. Una de les curiositats
d’aquesta marxa és el marcatge enrere de cada quilòmetre tant en els rètols com en els plafons de cada control de manera que pots tenir el control del que et falta per fer. Estàvem al quilòmetre 16.4; per tant, ens en
quedaven 46! En aquest control, una nena d’uns set
anys, molt eixerida , que em va recordar la meva filla,
em va oferir fruits secs. Passat aquest control passem

uns metres paral.lels a la carretera ens tornem a endinsar al bosc. El proper control i avituallament està situat a Ullastrell a poc més de 5 km i no es fa pas
llarg. Un curiós pal de fusta amb un crani animal i múltiples rètols amb distàncies quilomètriques a tot el món
ens sorprèn en la foscor. Un cop arribats a la vila travessem alguns carrers fins a arribar al pavelló esportiu
on es troba el proper control i avituallament i on s’hi
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Comença a caure la nit i gaudim de la posta de
sol amb la silueta del nostre objectiu, encara lluny ja
que no hem fet ni la meitat del recorregut, al fons.
Encenem els frontals i gaudim del silenci de la muntanya
fins que topem amb l’AP-7 i trenca aquesta calma. La
travessem per sota i entrem al polígon industrial Santa
Rita de Castellbisbal caminant pels seus carrers abans
d’endinsar-nos de nou a una zona forestal amb camps de
conreu. Deixem enrere Castellbisbal i ara abans del proper control i avituallament ens quedarà una pujada amb
força pendent fins a Can Coromines. Arribem a Ca n’
Oliveró al costat d’un gran restaurant per prendre forces a l’avituallament ja amb una mica més d’
esgotament. Ens indiquen molta precaució per travessar
la carretera seguint els senyals i després de caminar

EL GRUP

Jordi Llorens
ra rocós i malmès ascendint i descendint per la zona del
puig de l’Hospici fins a una pista ampla que baixa decidida on tenim vistes extraordinàries de la muntanya de
Montserrat i el monestir. Just quan queden 6 km per arribar al final (segons rètol) el meu company decideix
continuar sol fins el final pel bon ritme que podia portar. Jo, en canvi, prefereixo estirar-me i amb les bones
vistes a la muntanya pregar i desitjar que pugui arribar

celebrava una festa familiar amb música i DJ. Aprofitem
per seure una miqueta i escoltar la música mentre ens
barregem amb nens, mamis i papis arreglats que gaudien
de la nit de festa. Després de menjar algun entrepà i
carregar forces seguirem amb la ruta ja un xic més cansats i sabent que encara ens queden uns 21 km fins a
arribar a Montserrat en trams força durs i tècnics com
els corriolets que baixen cap a la riera de Sant Jaume i
on aquest any fins i tot ens podem mullar els peus. Caminar de nit amb el frontal, els quilòmetres caminats i
el cansament van passant factura i alguns trams de baixada es fan feixucs i s’ha d’anar molt amb compte. Des
de la riera pugem per pista a la urbanització “Ribes
Blaves” on fem un tram de carretera i en pocs metres
trobarem el proper control: coll d’Olesa. Ens prenem
una miqueta més de temps i m’assec a descansar. No tinc
gaire gana i s’han d’agafar forces perquè segons el
perfil el proper tram fins el següent control i avituallament té força pendent per corriol per després baixar
i anar fent petits “tobogans” pujant i baixant per la
coneguda zona de Sant Pere Sacama i Puig Ventós. Alguns
participants agraïen que en l’edició d’enguany con en
alguna anterior no s’hagués d’ascendir a la creu de
Saba com es feia antigament, amb una dura i crua ascensió extra acumulada.
Arribem al proper avituallament i control del
pla Fideuer, més animat però cansadet i fent broma amb
la gent de l’organització sobre el te afrodísiac que
donaven i que, personalment, vaig prendre amb canyella i
altres herbes. Boníssim! Feia falta una beguda reconstituent pel proper tram que calia afrontar. Encara de nit,
però ja per poca estona, sortim per ascendir a coll de
Bram. Les primeres clarors del nou dia van deixant enrere la nit en un trencacames senderista constant amb ter-
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al final. El meu cansament és considerable i puc dir que
una mena de “pàjara” em comença a afectar. Un cop descansat continuo caminant ja per un caminet preciós paral.lel pràcticament a les vies del FGC. El meu ritme és
lent i la gana comença a apretar. Sort que hom és previsor i a la motxilla portava fruits secs i codonyat que
em van salvar de no poder continuar. Assegut en una
pedra enretirat uns 2 metres del camí la gent preguntava
si em trobava bé...i clar! bé, bé..doncs no. Després de
menjar i aturar-me uns minuts continuo caminant amb més
ànims i motivat per la poca distància que em faltava,
això sí, fins el control de l’Aeri de Montserrat. Torno
a presentar símptomes de cansament acusat i de malestar.
M’estiro una bona estona i tanco els ulls. Miro el que
em queda i espanta, sobretot perquè són els 3 darrers
qms i amb la pujada més que coneguda fins el monestir.
Travesso la carretera i comença el cru ascens amb el sol
del matí escalfant de valent. Ritme lent i cansat a estones quasi reptant, molta calor en un primer tram fins
a arribar a les escales interminables i empinades que
ens portaran fins passat el collet de la roca del Corb.
Un cop deixades les escales i amb els ànims amunt fitxaré al darrer trepant abans d’encarar la pujada per camí
asfaltat fins el punt final de la marxa tot just davant
de l’estació del cremallera i on el meu company m’
estava esperant per fer-me la foto de rigor. Content i
satisfet per haver completat la caminada en 15 hores i
20 minuts tot i patir molt en els darrers quilòmetres.
Encara vaig aprofitar per visitar el cambril de la Moreneta i posar l’espelma de rigor al monestir.
Vull donar les gràcies a l’organització i als voluntaris que van estar a l’alçada d’un esdeveniment consolidat dins del calendari de caminades de resistència.

Jordi Llorens
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Una Ultra a les Dolomites
35 països d'origen i més de 1000 participants, a repartir en tres modalitats de cursa, la llarga de 103 km, la
de 53 i la de 23. I ojo al dato, un cos cinquanta nou i
desitgem sort als gallecs Les cinc en punt i es dispara
la sortida. Fins aquí la part lírica del viatge. Tothom
comença a córrer entre els aplaudiments i els bravos de
la molta gent que contempla la sortida i nosaltres, en
conseqüència, a córrer també. Vaig amb Bea, una companya
de curses.
D'on surt tanta gent de matinada? M'imagino que seran
les persones que han vingut acompanyant als participants
de la cursa en el seu viatge fins a Forno. Per que
aquesta cursa mobilitza molta gent d'arreu del mon. Uns
35 països d'origen i més de 1000 participants, a repartir en tres modalitats de cursa, la llarga de 103 km, la
de 53 i la de 23. I ojo al dato, un cos de voluntaris i
voluntàries de més de 400 persones.
Forno di Zoldo, quatre cinquanta del matí del 9 de juny.
No fa ni fred ni calor. A la tarda previsió d'aigua. Per
davant 103 km per caminar i més de catorze mil metres de
desnivell acumulat. Estem a la Dolomiti eXtreme Trail
(DXT) de 2018. Tot està per fer i donen 29 hores. Semblen moltes hores per un centenar de quilòmetres...
En avió fins a Venècia per agafar una navetta que està
concertada amb la DXT per oferir un preu especial. La
navetta, una mena de taxi de nou places, em condueix
fins a la porta de l'hotel, al poble de Pecol, a nou
quilometres de Forno. Estem a dijous. Vinc dos dies
abans per tenir temps de descansar del viatge. L'hotel
també ofereix un preu especial als participants de la
DXT. Va plovent de forma intermitent. El Pelmo, una magnifica muntanya, s'aixeca imponent al Nord del poble,
amb les seves verticals parets de color daurat. No se
com és, però coincideix que no puc treure la càmera de
fotos per la pluja i que el Pelmo llueix al sol de la
tarda. A ponent una muntanya interessant, el Monte Civetta, que dissabte travessarem, amb un tram de recorregut molt tècnic, per una collada alta, i que avui dijous
està, la muntanya, parcialment coberta de núvols. Són
els núvols que porten la pluja a Pecol. De tant en tant
escampa una mica i jo intento esbrinar la collada que
haurem de travessar.
Tornem a la matinada de dissabte, les quatre cinquanta
nou i desitgem sort als gallecs Les cinc en punt i es
dispara la sortida. Fins aquí la part lírica del viatge.
Tothom comença a córrer entre els aplaudiments i els
bravos de la molta gent que contempla la sortida i nosaltres, en conseqüència, a córrer també. Vaig amb Bea,
una companya de curses.
D'on surt tanta gent de matinada? M'imagino que seran
les persones que han vingut acompanyant als participants
de la cursa en el seu viatge fins a Forno. Per que
aquesta cursa mobilitza molta gent d'arreu del mon. Uns
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Be, ja tenim la cursa llençada per la carretera que baixa cap a l'est, a Longarone. Els gallecs ens passen i
saluden. Semblen molt decidits. Em serviran de referència. Als 2 km deixem la carretera per atacar el primer
pas de muntanya, en el Spiz di Mezzodi, al sud-est de
Forno. A partir d'ara la tònica general de la ruta consistirà en pujades dretes per camins estrets, pujades
que demanaran una preparació atlètica, seguides de baixades verticals, que demanaran saltar sense coneixement,
si vols guanyar temps, o baixar ben a poc a poc, si vols
conservar els genolls per a la propera cursa. I entre
pujades i baixades, flanquejos. En ocasions per camins
estrets encatifats d'arrels que torbaran el pas, en ocasions per simples itineraris inventats en una costa a
mitja alçada, i a vegades per camins simpàtics que permetran aixecar la vista i gaudir del paisatge, maco de
debò.
No em vull estendre descrivint les moltes històries que
va oferir la cursa. Però sí destacar l'agònica lluita
contra el crono. Va ser tan gran l'esforç i tant minso
el resultat!! Sobre el km 30 tenim el Passo Duran, al
sud-oest de Forno, amb un tall horari a les vuit hores
trenta de cursa. Requereix simplement córrer a uns vint
minuts per quilòmetre, però avanço per aquest terreny
difícil amb la sensació equivocada de que no arribaré al
tall. Bea va marcant el ritme. Jo no vaig còmoda al seu
pas i finalment li dic: "Ves tirant que ja no valen les

estratègies d'equip... això ha de ser un sálvese quien
pueda". Òbviament passem el tall dels 30, i del control
arranquem de nou plegats. Flanqueig entretingut i de
seguida una pujada d'uns cinc cents metres sobre una
distància d'uns 2 km. Calculeu com anava el camí. De nou
he de dir, "Ves tirant". Continuo al meu ritme i me n'adono que avanço a pas de cuc, víctima d'una ocellada. A
dalt, el Refugi bivac de Grissetti, un gran balcó sobre
la part mitjana de la Val Zoldana, que serveix de base
per atacar el Moiazza Sud. El panorama és impressionant
però no tinc esma per fer una foto. Tampoc hi ha bona .

UP
P
EELL GGRRU

Antoni Callen
llum. La baixada és tan dreta com la pujada. Vaig amb
tanta cura que tinc la sensació de que avanço ara com un
cranc
Sobre el km 40 l'avituallament de la Casera della Grava,
clarament a l'oest de Forno. Estic arribant i Bea ja
surt. Darrera surten els gallecs. "Ja els he agafat, no
he perdut tant de temps", penso. Miro com marxen, miro
el salami, miro la Fanta, miro els ganyips i la fruita,
i el camí que he de seguir… Un voluntari me mira i m'ofereix tot el que tenen. El que vull és seguir... bon
amic... de forma que... buonasera!! i mille grazie!!

Cadore, un poblet al nord de Forno. Bea està descansant.
Un home ens explica que va marxar del poble de petit, a
l'Argentina, que a totes les cases del poble feien gelats i que ell te gelateries a Marbella. Continuem la
ruta i ara seguirem junts fins al final. Arribem al Refugi de Talamini, en el km 71, per una pista asfaltada,
i aquí s'acaba la vida fàcil. Tornen les pujades implacables i les baixades trenca cames per camins impossibles, però ara, més pendent de trobar el camí en la fos-

El camí que segueix és una còmoda pista amb una mica de
pujada, un bon terreny per refer-se. Comença a ploure
amb intensitat. Poc a poc arribo a l'alçada de Basilio,
un dels gallecs, i em reconforta estar una estona xerrant amb ell. Dijous havíem compartit la navetta de l'aeroport, havíem parlat i són molt simpàtics. Són tres i
dos van acompanyats de les seves respectives parelles.
Venen amb una bona preparació atlètica però poca experiència en ultres de muntanya. Van sortir molt forts de
Forno, van patir per arribar al bivac de Grissetti, han
descansat molta estona a la Casera i ara, sota la pluja,
pensen en abandonar, cosa que faran. Les ultres són així. El component atlètic és el que determina que facis
un bon temps de cursa, el sistema mental és el que determina que arribis a meta.
El següent tall horari serà a les vint-i-una trenta en
el km 53, el Passo Staulanza, entre el Monte Civetta i
el Pelmo, al nord-oest de Forno. Poc abans d'arribar
para de ploure. Respiro a plaer l'aire net i humit, la
olor a terra mullada i el perfum refrescant de les herbes. El cel està gris i el Pelmo, davant meu, breument
daurat pel sol de la tarda. La llum és perfecte. Arribo
a l'alçada de Bea. Aturat!! Foto!! Un corredor s'ofereix
a fer-nos la foto als dos. Seguim junts. No es troba
gaire be. Li dic que jo també estic tocat, que els gallecs abandonaran en el Staulanza, que queda la meitat
de cursa i casi la meitat de desnivell, i que no se que
fer, i ella simplement diu, "Et fotré una castanya".
Fallida de sistema mental reparada.
Arribem al Passo Staulanza sobre les vuit del vespre.
Hem guanyat una hora trenta al crono!! Ella continua la
marxa pràcticament sense descansar. Jo em canvio de roba
i de calçat gràcies a que aquest control és una base de
vida. A moltes ultres, a la sortida, pots deixar una
bossa amb material, que una furgoneta portarà a un control determinat, la base de vida. Quan estàs de les teves coses, retornes la bossa a la furgona i la trobes a
l'arribada. Ara, amb roba seca i desprès d'un caldo i
uns talls de salami, truco la Belén i m'anima moltíssim.
He descansat i comença a fer-se de nit. Per mi, l'escenari perfecte. La ruta segueix l'Anello Zoldano, un camí
relativament còmode, aquesta nit a vegades enfangat, que
voreja el Pelmo a mitja alçada, pel Sud. Les vistes de
dia han de ser magnífiques. Arribo fàcilment a Zoppa di
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cor que de les manetes del rellotge, em sento còmode en
les dificultats. Pugem el Monte Rite, al nord-est de
Forno, girem al sud i ataquem l'enforcadura de Le Calade, a la Pala Anziana. Poc a poc es va fent de dia. 600
metres d'una baixada vertical fora de camí ens fan perdre molt de temps. Em consola veure davant meu les imponents parets del Sasso di Bosconero.
Girem a l'oest. Un camí que hauria de ser de baixada a
Forno, sembla de pujada i no s'acaba mai. Torna l'agonia
per la por d'arribar fora de temps a meta. Vint-i-vuit
hores trenta quan l'speaker ens veu de lluny i comença a
cridar per animar l'ambient d'una plaça de poble, que ja
estava prou ambientada. Els carabineri tanquen momentàniament la carretera. Trotada final. Contents de trobarnos entre els 218 finishers de la cursa llarga.
Una hora més tard, estic esperant la navetta de l'aeroport i passa Basilio i la parella d'un dels seus col·
legues. M'abraça. Diu que ens han seguit per Internet.
Em felicita. Em torna a abraçar. Sap de què parla. Està
emocionat. Li estic molt agraït.

Antoni Callen
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20 Campament General de Catalunya a Can Bruach
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La Sentiu (Gavà) 16-17-18 Maig 1970
No feia ni un mes de la cloenda del XIX Campament General de Catalunya, quan marxem de Can
Sellarès per unes divergències, això succeïa
el mes de juny de 1969.

tota l'acampada, tingué de fer varis trajectes
per no deixar el Campament sense aigua, aquest
contratemps ens va fer perdre uns diners que
varem d'abonar-los de la nostre butxaca.

El nou grup acordem posar-li el nom d'Unió
Muntanyenca Eramprunyà, U. M. E., i el local
social era un pis cedit per un dels socis de
l'entitat. Enseguida ens posarem en contacte
amb la Federació Catalana de Muntanyisme explicant-li tot lo succeït amb els directius de
Can Sellarès, ara el problema era no tindre
estatuts per la qual cosa no podíem organitzar
el citat Campament, la Federació ens digué
tiréssim el Campament en marxa doncs ells
s'enferien càrrec que els nostres estatuts
estiguessin aprovats abans del Campament.

Al Campament hi van vindre 1.146 persones,
gaudint de lo mes millor de tots els actes
organitzats que van ser: Missa, Exposició material de Càmping, Gymkhanes, Sardanes, Concurs de Trencaclosques, Jocs per infants, Concurs dibuix ràpid, Foc de Camp, Cross i Estirada de Corda. Salutació impresa al butlletí
que es donava als participants a l'acampada
quan arribaven:

Buscant terrenys per fer-lo el millor que es
va trobar fos el de Can Bruach, La Sentiu, ven
a prop de Gavà. Demanem els permisos pertinents, sobre tot el de la Guàrdia Civil, en
aquells temps sense el seu permís no es podia
fer una acampada d'aquesta envergadura, i comencem a treballar el terreny.
Desembre, Inauguració del nou Local Social al
carrer Calvo Sotelo, 16, avui carrer Setge
dels Màrtirs i aprovació per la “Delegación

La Unió Muntanyenca Eramprunyà us dóna la benvinguda i s'omple de satisfacció, al comptar
una vegada mes amb vosaltres.
Aquesta acampada ha estat preparada amb
il·lusió i amb tot esforç possible, pensant,
sobre tot, en el benestar i diversió dels
acampadors durant l'estada entre nosaltres.
Demanem a tots el acampats, procurin participar a tots els actes programats, per tal de
donar el mes alt relleu al companyerisme i
germanor, establerts sempre que els amants a
l'excursionisme es troben en una aplegada com
aquesta.
A tots us desitgem una ¡Bona acampada!

Nacional de Educación Física y Deportes, con El cartell de propaganda fou fet per Jordi
fecha de Madrid 3 de diciembre de 1969” dels Solé.
nostres estatuts.
Micoba
Els delegats de la Federació van vindre a donar un cop d'ull al terreny a començament de
1970 just quan estàvem fen la rasa (zanja)
dels sanitaris, veient el problema que teníem
per fer-la degut a la quantitat de pedres que
hi havia al terra, acabar-la va durar una
eternitat.
La Masia de Can Bruach tenia una gran cisterna
plena d'aigua, això ens va fer pensar tindre
aigua per tot el campament però no va ser
axis, l'aigua es va acabar el primer dia teníem que buscar a corra cuita un camió-cisterna
d'aigua per poder atendre les necessitats de
III EPOCA NÚMERO 50
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GR-11 Tot un repte!
L’estima per la muntanya, les ganes de caminar,
el gust per conèixer nous llocs, el dubte de si
serem capaços, el desig de l’aventura i l’
entusiasme per iniciar un nou repte fa que el 2014
ens animem a començar el GR-11 des del cap d’
Higuer. És un dia calorós de juliol quan comencem
la nostra ruta tot seguint les marques blanques i
vermelles que ens indicaran el recorregut fins al
final, el Cap de Creus. Mentre molts estiuejants
estan gaudint de la platja, nosaltres ens anirem
endinsant a la muntanya que trobarem un cop passat
Irún i que ja no deixarem fins a tocar la mar Mediterrània.
El tram del País Basc és molt petit i el segon
dia, després de dormir a Irún ja entrem a la Comunitat de Navarra, endinsant-nos en el verd que caracteritza aquesta zona. Boscos de faigs i exuberants falgueres que anirem travessant dia a dia
fins arribar a Otsagabia on decidim, després de
nou dies caminant deixar la ruta per tornar a Gavà.
L’estiu següent, continuem i amb un parell d’
etapes entrem a l’Aragó. Estem al Pirineu Central
i el canvi paisatgístic és espectacular. Excepte
la selva d’Oza i Aguas Tuertas, gran part del recorregut està definit per un Pirineu més rocallós
i evidentment cada cop es mostra amb més duresa.
La climatologia no ens acompanya i aquest any decidim acabar el nostre recorregut a Sallent de
Gallego
El 2016, estem convençuts que podem fer un trajecte més llarg i així ho planifiquem. Comencem a Sallent de Gallego amb forta pluja, però només serà
el primer dia. Per tant podem anar fent el recorregut força bé i anar superant etapes llargues i
dures fins arribar a Conangles. No obstant el cansament ens fa decidir un dia de descans i per tant
ens saltem el tram que va de la Pradera d’Ordesa
a Pineta, a canvi d’un dia de relax extra a San
Nicolàs de Bujaruelo.
L’estiu del 2017 fem el tram de Conangles fins a
Planoles. Passem la part més dura de la Vall d’
Aran, Aigües Tortes, el Pallars Sobirà ( el coll
de Tudela que no arribàvem mai) i Andorra, preciosa sobre tot la Vall de Madriu. Dos mesos més tard
recuperem la part que havíem deixat pendent al Pirineu aragonès l’any anterior ( la que correspon
al Parc Nacional d’Ordesa) La fem el 9 de setembre amb una nevada impressionant, tot i ser a l’
estiu encara.
A partir d’aquí ja planifiquen etapes de caps de
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Merce Mitjans
setmana o de tres dies i anem avançant. La nostra
idea és acabar-lo abans de l’estiu del 2018. El
Pirineu oriental pot ser terrible amb la calor del
juliol i de l’agost.
Finalment el 13 de maig d’enguany, arribem al Cap
de Creus, juntament amb el Marc i el Joan que ens
han acompanyat en aquest últim tram, molt gustosament.
No descriuré les etapes una a una, però si m’
agradarà deixar constància que ha estat una gran
experiència. Hem fet algunes etapes amb raquetes i
fins i tot una amb grampons ( tot i ser al mes de
juliol) .
Dur a terme tot el GR_11 ha suposat una coneixença
de tot el territori que ens ha fet plantejar poder
fer rutes a l’estiu per moltes de les valls que
hem travessat i per tant gaudir més de les diferents zones per on hem anat passant.
Hem anat coneixent llocs preciosos i paisatges encisadors. Hem descobert pobles encantadors i hem
trobat gent amable i generosa que s’han mostrat
molt atents i ens han explicat quantitat d’
anècdotes dels llocs per on hem passat. Realment
no sabria dir quina ha estat la part de Pirineu
que ens ha agradat més ja que totes tenen el seu
encant. Però crec que el Pirineu aragonès m’ha
robat una mica el cor. Les muntanyes del Pirineu
Central són impressionants i et mostren una natura
salvatge i dura al mateix temps, que t’atreu moltíssim.
Ha estat una gran experiència, digna de recordar
amb satisfacció. Us encoratjo a iniciar aquesta
aventura! Val la pena!
Mercè Mitjans
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ENTREVISTA A…

MARIA SANDOVAL
Sabem que has acompanyat moltes vegades al Victor
a les reunions de Vegueria, que t’ha portat a fer
-ho.
Al principi ho vaig fer per acompanyar al Víctor
perquè tornava de les reunions cap a la una de la
matinada. Com anecdota, us haig de dir que, alguna
vegada, com que vaig a dormir com les gallines, em
portava una manta i dormia al cotxe mentre feien
la reunió. Per sort, van canviar l’horari de les
reunions i ara s’acaben més d’hora. També, haig
de comentar que he conegut gent molt implicada i
he fet bons amics, com els de la UEC d’El Prat i
la Roca Negra de Castelldefels.

María, quan vas començar a venir a la UME i quin
va ser el motiu?
Per una banda, necessitava un canvi a la meva vida, els meus fills ja es feien grans i no em necessitaven com abans. Per una altra banda, em feia
molta il·lusió anar caminant des de casa meva a
Montserrat. Amb el grup d’escoltes de Castelldefels vaig fer la caminada en tres dies. Vaig conèixer al Jesus “peixeter”, qui em va parlar de
la UME i de la Marxa del Garraf, i em vaig animar
a apuntar-me per fer la Marxa del 2001 amb una
amiga, però, no vaig acabar-la perquè les circunstàncies metereològiques em van obligar a plegar.
Un bon començament.
Després, vaig “animar” al Víctor per fer-nos socis d’UME.
Quines són les teves preferències dintre del grup
i en quina secció dediques més temps?
Com que m’agrada caminar, sempre he estat a la
secció de senderisme; encara que, últimament, per
una lesió no puc anar a les sortides.
Dels recorreguts que has fet fins ara quin destacaries?
Totes les caminades les he disfrutat intensament;
encara que recordo amb molta estima el GR92, ja
que va ser el primer GR i, a més a més, va ser
quan vaig conèixer els grans amics que tinc ara.
Fora d’UME, destacaria les tres vegades que he
fet el Camí de Santiago i ara estic fent-lo per
quarta vegada; a punt d’acabar el Camí del Nord.

Quin és el valor que destaques de la UME?
Sempre he admirat la seva capacitat organitzativa
i el seu voluntariat. Sense els voluntaris les activitats com la Marxa del Garraf o la Caminada
Nocturna no es podrien fer. Jo també faig de voluntària a la Marxa, marcant i fent d’escombra,
des de l’any 2004; fins el primer any de l’
actual recorregut de la Marxa els escombres feiem
tot el recorregut sencer.
Què opines del nou local?
Tot i què, guardo un record molt entranyable de
l’altre local, reconec que el nou local és molt
maco i adequat per fer moltes més activitats.
Treballo a casa fent feines no remunerades.
Com aficions, a part de fer senderisme, m’agrada
molt fer punt de creu, personalitzant les tovalloles o fent quadres, i bordats, com de cadeneta o
la roda festonada...els punts que feien les nostres àvies. També, canto a una coral d’una escola
de música de Castelldefels.
En definitiva, sóc, com diria el Víctor, una LTL,
Llicenciada en Temps Lliure, que sempre és motiu
de broma entre els amics, ja que omplo totes les
hores del dia fent coses.

El meu numero de soci d’UME és el 1610.

Merce Mitjans

Però, com no, tinc un record molt especial per les
caminades que vaig tenir la sort de gaudir amb el
nostre JESUS, q.e.p.d.
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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

Día 28 de juliol secció de BTT sopar a la platja del port Ginesta i qui vulgui quedar-se
a dormir

Tancat durant el mes
d’agost

Horari Secretaria

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

