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PÈRDUES.....Irreparables
En poc de dues setmanes hem perdut dos socis, dos bons amics i
dos formidables companys, l’Enric i en Joan.
Es difícil expressar el sentiment de pena i de dolor que tenim
tots a dins nostre, són molts els anys que hem compartint
sortides
i
activitats.
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Tots
dos
eren
ben
presents
a
la vida de
la
nostre
Entitat,
sens
dubte
ells dos han
o m p l e r t
m o l t e s
pàgines
de
la història
de la UME.

Tots dos van
lluitar molt de
temps
contra
una
maleïda
malaltia,
malaltia
que
finalment se’
ls ha emportat.
En enric es va
deixar el 5 d’
octubre i en
Joan el dia 11

L’Enric
L’Enric també el coneixem com el Querol, el seu
cognom que normalment utilitzàvem, fruit de l’
escola dels 60 on tothom s’anomenava per el seu
cognom. Soci fundador de la nostra entitat, va
participar activament des de els primers anys fent
espeleologia. Va ser un dels fundadors de la secció de arqueologia i durant molts anys li va tocar
ser tresorer de l’ entitat. La seva responsabilitat i el seu rigor en la feina van ser claus per
el creixement de la nostre Entitat. El control
del tema econòmic va ser fonamental per mantenir
la gran quantitat de les activitats que en aquella
època teníem a l’UME.
Moltes son les anècdotes que recordo, des de l’
expedició a Menorca, a la cova “Na polida”. D’
on no podíem sortir de la cova pel mal temps, la
sortida havia de ser a través del mar. Les primeres prospeccions arqueològiques a la muntanya del
Calamot. Per ell la pertinença a l’UME era tot un
senyal d’identitat i d‘orgull, ho portava a
dins. Va ser una d’aquestes persones que li demanessis el que li demanessis, sempre el tenies al
teu costat. Participava activament en tots els actes i activitats que es duien a terme: campaments,
Marxa del Garraf, Aplec de Sant Miquel
etc.
Aquest últims temps també com a guia voluntari del
Castell d’Erampunyà.

dins d’un ambient de muntanya amb uns valors que
tu consideraves vàlids i a la vegada comparties en
més gent ”
Aquest va ser el tarannà del nostre Company Enric,
tarannà que sense dubte quedarà sempre entre nosaltres per sempre més.
La seva muntanya màgica era Brugués i el Castell
de l’Erampunyà. Ell s’estimava les nostres coses, les que eren a prop la de Gavà.
Van ser molts els que el vam acompanyar el dia del
seu enterrament, va ser el nostre comiat i adéu a
l’Enric.
Ara ens toca guardar en la memòria el seu esperit,
ara ens toca fer pinya amb els seus. La seva esposa, la Vicki, las seves dues filles, la Laia i la
Nùria, i també la seva néta Julia. De ben segur
que per molts anys que passin sempre el mantindrem
a la nostre memòria, en el nostre record.
Gràcies Enric

Quan vérem celebrar el 50 aniversari, on ell n’
era de la comissió organitzadora, ens va parlar
dels seus inicis a l’UME:

Auca

“ Vaig entrar al Ume a l’edat de 15-16 anys.
No havia telèfons mòbils, ni xarxes socials. El
local de l’UME era un punt de trobada, punt de
trobada on sempre podies compartir opinions, inquietuds. També formar-te culturalment, i tot això
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En Joan
En Joan, per a tots nosaltres, sempre ha estat en Joan, el cognom Comas el reservava al seu germà gran, en
Comas.
En Joan va aparèixer a l’UME de la mà del seu germà,
i ja des de ben petit va sentir que la muntanya era
molt més que un esport, era una forma de vida, un esperit diferent. Era una persona activa i compromesa
amb l’entitat. A l’UME va començar als campaments,
primer com a nen, més endavant com a monitor i responsable; també de jove es va iniciar en l’“espele”
per passar més endavant a fer muntanya. Durant diferents èpoques va formar part de la junta. Ell sempre
estava disposat a col·laborar en tot i amb tothom.
Tenia aquesta forma de veure la muntanya, la de poder
compartir amb els companys les vivències de les sortides i formar part d’aquest grup. L’UME era tot un
referent per ell. És aquest sentiment de pertinença
el que sempre ha caracteritzat la gent d’UME i que
ell va fer seu des del primer dia; aquest esperit,
aquesta forma de ser, és el que va saber transmetre
ràpidament a la Mercè, la seva dona, i més tard als
seus dos fills, Marc i Marta. Tots ells van entrar a
forma part d’aquesta gran família que s’anomena UME.
Recordem moltes activitats on ell i la Mercè van ser
pioners: com els primers cursets d’esquí, on ensenyaven a posar-se els esquís per primera vagada. Ascensions a molts cims per l’Onze de setembre, participació
activament en l’organització de las marxes, sopars de
campaments... A qualsevol acte o activitat que feia
l’UME, ell i la Mercè hi eren.

viscudes i arreglades. Se’n podria escriure tot un
llibre.
Com tots els que sortim a la muntanya, tots tenim la
nostra muntanya màgica. Per ell la seva muntanya màgica era la serra de Bou Mort, al Pallars Jussà, allà on
tenia la seva segona casa.
Recordo aquests últims campaments, que tant sí com no,
va voler aguantar fins a l’últim dia. La seva malaltia ja donava senyals preocupants però com ell sempre
feia, davant de les adversitats, força, energia i il·
lusió. Més d’un dia havia de descansar però no passava gaire estona, que ja el tornaven a tenir a la cuina, donant instruccions de com s’havien de fer les
llenties, o quina quantitat de macarrons es necessitava per cap. I com cada dia, anar a dormir a les tantes, participant en les llargues reunions dels monitors.
Per tot això era una persona estimada per molta gent.
El mateix dia del seu enterrament l’església era plena a vessar de companys que el van voler acompanyar
fins a l’últim moment. La imatge dels amics de la
nostra entitat, portant el fèretre a les espatlles
fins a la sortida de l’església va ser una molt encertada expressió d’agraïment per tota la seva tasca.

Però sens dubte hi ha dues activitats en què el seu
paper era fonamental: la Marxa del Garraf i els campaments d’estiu.
Molts el recordaran dels campaments d’estiu. Ell era
capaç de portar tota l’organització de intendència i
comptes, però al mateix temps disfressar-se com un nen
més i participar en el foc de camp. Compartir hores
amb els monitors més joves i bolcar-se en l’
organització, perquè no fallés rés. El seu esperit
alegre, participatiu i empàtic, el feia una persona en
qui tothom podia confiar. Hi posava una gran dosi de
paciència i tolerància, moltes vegades amb els monitors, però al mateix temps seriositat i rigor a l’
hora de resoldre situacions complexes. També recordo
com més d’una vegada havia d’improvisar un quiròfan
a sobre d’una taula del menjador per poder donar uns
punts de sutura a més d’un.
Podríem escriure tot un llibre d’anècdotes viscudes
amb ell; era inquiet, no parava mai. Vivia intensament, i com era normal, en totes aquestes activitats
sempre li passaven coses. I ell era un expert en resoldre-les; sempre que passava alguna cosa, sens dubte
passaven a ser divertides, si més no, una vegada visIII EPOCA NÚMERO 51

De ben segur que el forat que ens deixa serà difícil
d’omplir. Segur que passaran els anys i el recordarem
perquè hi ha persones el pas de les quals deixa una
empremta. El Joan ha sigut una d’elles, la seva petjada no s’esborrarà mai.
Gràcies, Joan, per tots aquests moments viscuts. Gràcies, Joan, per la teva dedicació i l’energia que ens
has transmès.

Auca

Página 3

Aplec de sant miquel

NATURA Presentació del Llibre ARGIL
A, AIGUA I CALÇ de la terra a la casa

El passat dia 20 d’octubre es va celebrar el tradicional aplec de Sant Miquel a dalt del castell d’
Eramprunyà.
L’Aplec, que s’està celebrant de forma ininterrompuda
des de l’any 62, es va desenvolupar en un ambient festiu i amb molta participació. El dia va acompanyar, i ja
de bon matí, sortien els participants que hi pugen a
peu. Enguany vam estrenar un nou tram per pujar fins a
l’ermita de Bruguers sense passar per la carretera. A
la mateixa hora, els que hi pugen en bici van enfilar el
camí que els porta fins a Begues, per després baixar
fins al castell. Sense oblidar la pujada de la secció
juvenil de l’entitat, que van pujar el dissabte a la
tarda,
i van passar la nit a la ermita. Ja fa temps
que ho fan, per poder començar a primera hora la feinad’instal·lar tot el necessari al castell per poder
desenvolupar l’Aplec.
No va faltar la xocolatada, ni tampoc la missa oficialitzada, una vegada més, per mossèn Jaume. Tampoc va
faltar el tradicional retoc de campana, que com ja sabeu. és pujada cada any per a l’Aplec.
L’Aplec s’anava succeint: contes per als més menuts,
visita guiada al castell, el tradicional joc de colles... Enguany vam celebrar la commemoració dels 150
anys de Pompeu Fabra: es va fer un reconeixement a la
seva figura llegint un escrit dedicat a aquest prohom de
la nostra llengua i fent una sèrie d’activitats totes
elles relacionades amb la llengua i els mots.
El grup Quercus va preparar un taller d‘escriptura amb
ploma i tinta, així com una demostració de caixes nius.
La Coral La Igualtat ens va oferir un petit repertori de
les seves cançons. També els bastoners de Gavà van organitzar un petit taller on tothom va poder participar i
provar el ball de bastons.
Ja cap al migdia la participació dels Castellers de Gavà
i un vermut de comiat tancava els actes del mati. Després vam fer, com cada any, el dinar de germanor compartint els postres i un tast de ratafia, posant punt i
final a l’Aplec d‘enguany, tot esperant el proper any.

El passat dia 26 d’octubre va tenir lloc la presentació del llibre sobre el patrimoni preindustrial a Gavà
a la Sala Gran del Casal del Centre.
Es tracta d’una descripció i recopilació dels elements
presents en el nostre paisatge, que configuren el patrimoni preindustrial de Gavà als segles XVIII i XIX.
Elements que fins ara passaven desapercebuts per a la
major part de nosaltres.
Segur que hem passat moltes vegades per davant i no hem
reconegut de què es podia tractar, si vèiem unes runes
que en els millors dels casos ens constava reconèixer.
Parlem de forns de calç, de teuleries, i d’altres elements arquitectònics que hi ha repartits en el territori de Gavà. El llibre també parla de les cabanes de
pedra seca que s’han anat restaurant, així com
les fonts i les mines d’aigua que s’han pogut restaurar en alguns casos i en d’altres s’ha aconseguit
documentar. Tot un patrimoni que va representar un
eix molt important en la vida dels nostres antecessors, que com nosaltres, van escollir viure-hi o van
néixer a Gavà.
El llibre, editat per l’Associació d’amics del Museu
de Gavà, és el resultat del treball conjunt de vàries
entitats de la nostra població: el Centre d’Estudis
de Gavà, el Grup Ecologista Quercus i l’UME. Cal destacar
el potencial i
la
sinergia que
s’
aconsegueix quan sumem el treball de totes les entitats
que tenim com a denominador comú la defensa i salvaguarda del nostre patrimoni. Aquest patrimoni històric
que fins ara teníem oblidat.
El llibre el podeu aconseguir directament al Museu de
Gavà, així com també a la biblioteca de la nostra entitat UME en tenim un exemplar.
Auca
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CRÒNICA D’UN DESASTRE ANUNCIAT (Abocador del Garraf)
Ara fa exactament 44 anys que es va inaugurar el dipòsit controlat de deixalles del Garraf. Dic inaugurar
per dir alguna cosa. Ja en el seu dia van ser moltes
les veus de protesta per la no idoneïtat de l’
emplaçament. Molts van ser els actes de protesta en
contra de la ubicació, però de res van servir per evitar que l’any 1974 hi entrés el primer camió d’
escombraries. Camions i camions, tones i tones de deixalles que han omplert la nostra vall d’en Joan.
Des del començament es parlava de la possible contaminació del subsol, dels famosos lixiviats, i també del
gas metà que es produeix com a resultat de la descomposició de la matèria orgànica.
Des de fa uns 12 anys (2006), una vegada tancat l’
abocador, ens han volgut fer creure que la seva recuperació era possible, que la regeneració de l’espai
es pot aconseguir. Però d’això de la seva recuperació
ja en parlarem un altre dia.
Aquesta vegada volem parlar dels nivells de contaminació del aqüífer i dels subsol, de la situació ja que,
segons diu l‘administració, estan controlats, i també
la pròpia entitat que gestiona l’abocador ens diu que
la possible emissió de gas metà a l’atmosfera no es
produeix, ja que el metà és recollit i és reutilitzat
per a la producció d’electricitat a la planta que es
va construir sobre el propi terreny de l’abocador.
Avui, 12 anys després del seu tancament, la realitat
supera la ficció. La contaminació del subsol és àmpliament coneguda pel món espeleològic, són molts els
avencs on no és recomanable entrar-hi. A la platja del
Garraf aquest estiu molts dies se sentia una pudor
insuportable, la contaminació de la Falconera és clara
i evident. A dia d’avui no es coneix el veritable
abast de la contaminació de les aigües subterrànies
del massís, las previsions s’han acomplert i els lixiviats han arribat al subsol produint una contaminació que a data de avui ningú és capaç de quantificar.

Les dades reals i estudis sobre el terreny. Hem
de ser capaços d’afrontar el problema i buscar i
aportar les solucions necessàries; per descomptat, és una responsabilitat de l’administració i
dels propis gestors de l’abocador, responsabilitat que no poden eludir.
Des de la societat hem d’aconseguir que l’
administració es bellugui i es prengui seriosament el tema d’una vegada.

Si parlem del gas metà produït per la fermentació de
la matèria orgànica, per tothom és conegut que la
planta que en teoria havia de recollir el gas i produir electricitat no és capaç d’absorbir el volum de
gas metà que s’hi produeix. Molts de nosaltres hem
vist, caminant pel Garraf, el gas que surt lliurement
per les xemeneies instal·lades a l’abocador, gas
que és alliberat a latmosfera diàriament. Davant de
tot això, torno al títol de l’escrit, CRòNICA D’UN
DESASTRE ANUNCIAT... Estem davant d’un problema de
grans dimensions i d’un abast inimaginable, però per
molt difícil i costós que sigui, la solució l’hem de
buscar i aplicar ara, no es pot deixar que vagi passant el temps.

Des d’aquí demanem i intentarem obtenir aquestes
dades. Dades que anirem compartint tan aviat com
estiguin disponibles, i al mateix temps anirem
informant de les notícies i accions que es duen a
terme i demanarem més d’un cop la vostra implicació. La gesta s’ho val.

Hem de començar per conèixer sense embuts la realitat,
els nivells de contaminació reals de què estem parlant, dades oficials sense cap tipus de manipulació.

Auca
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És un tema prou important que no podem deixar
passar, el desastre ja està fet, els propis responsables, les administracions corresponents, han
de posar-se a treballar el més ràpidament possible, i a nosaltres ens toca una vegada més exigir
accions immediates, ho seguirem de ben a prop.
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LA FLAMA
Aquest any he tingut la sort de participar en la Pujada
al Canigó a buscar la Flama; ha estat una experiència
molt bonica i especial.. I per això he volgut compartirho a través del Butlletí.
Divendres 22 de juny. 12h del migdia. Carreguem cotxe i
pugem cap a Perpinyà, on agafem la carretera secundària
que ens durà a Prades. La carretera és llarga, i més si
et perds, així que no podem ni aturar-nos a fer el cafè.
I un cop a Prades, carretera endins, control dels gendarmes. Ens deixen passar per la pista. Ens avisen que
la carretera està complicada. Continuem. Dues hores de
pista de pedres. En algun moment cal que baixem del cotxe, per anar més lleugers; uns companys amb furgoneta
estan canviant la roda, han punxat. Furgoneta de lloguer. Per fi, a les 18.00 arribem a les primeres tendes.
Busquem una zona adequada per plantar les tendes, i despleguem les coses.
Tendes preparades, motxilles a punt. Pugem al refugi de
Cortalets. Hi ha bon ambient... Un grup de 20-30 joves
estan organitzant-se per pujar al Canigó i dinamitzar
l’encesa de la foguera al cim. Altra gent ja comença a
pujar-hi; són les 20 h. Catalanes i catalans sopant a
les taules de fora del refugi, els jugadors de l’USAP,
gent de molts pobles diferents, preparant els seus quinqués, la seva ruta. I en un recipient, una olla de ferro. hi ha el quinqué encès, que havien portat des del
Castellet, de Perpinyà. Demanem ajuda a uns companys de
Sant Feliu del Llobregat per a l’encesa del Quinqué.
L’omplim de parafina abans de pujar-hi, l’omplin a d’
alt? Ens dona un cop de mà amb el ble, que el tenim massa tret (més tard, al cim del Canigó, descobrim que el
senyor que ens dona un cop de mà amb el quinqué és un
dels organitzadors de l’acte).
A les 21 h comencem a pujar, a poc a poc, de mica en
mica. El paisatge inicial és molt bonic: estanys, roques, petits prats d’alta muntanya plens de matolls i
flors... Més endavant comença la pedra. El camí transcorre fent ziga-zagues que van ascendint muntanya amunt.
De mica en mica. Ens anem creuant amb altres caminants.
El nostre quinqué el portem a dins la motxilla; els companys tenen grans “artefactes” autoconstruïts per
transportar el quinqué i que no s’apagui. Som uns inexperts.
Passem el primer coll. Hi ha una glacera, encara amb neu
i gel, suposem que és perenne. Continuem la pujada. De
mica en mica. Segon coll. Continuem. El paisatge segueix
sent bonic. Encara tenim llum i no hi ha núvols. Es pot
veure gent que comença a pujar ara, i gent que va davant
nostre. Per fi, a les 22.30 arribem al cim. A l’últim
tram ja quasi cal que encenguem les llanternes.

Brugués Comas
cursions... I no para d’arribar-hi gent, gent que ve de
Cortalets, i d’altres zones. Gent amb mantes, gent amb
botes de vi, ben tapats amb mantes tèrmiques. Un ambient
molt màgic, fred i calent alhora. Ens va faltar el vi;
la propera vegada ja ho sabem.
A les 12 h, comença l’acte que ens ha fet pujar al Canigó. Llegeixen els discursos gent implicada en aquest
acte, no grans polítics ni presidents. Un discurs ple
d’energia positiva, l’energia que la flama ens dona. I
un cop acabats, s’encén una petita foguera, entre les
pedres. I de mica en mica podem acostar-nos-hi saltant
pedres i esquivant gent, i podem encendre el nostre
quinqué i així començar a baixar. Un moment màgic, silenciós.
Comencem a baixar. Alguns quinqués s’apaguen, pel vent.
I entre tots ens tornem a passar aquesta flama que hem
recollit al cim. I seguim baixant. La imatge és molt
bonica. Es veuen els quinqués encesos, baixant del cim,
un darrere l’altre.
I per fi arribem al refugi cap a les 2 h. Donem un cop
de mà a una gent que se’ls ha apagat la flama, i baixem
a les tendes, on escalfem una mica de sopa i convidem a
un company, a qui encara li queden dues hores per arribar al seu cotxe. Una mica d’embotit, el vinet i la
sopeta calenta, ens porta a passar una bonica nit a la
tenda. Són passades les 3 h de la matinada. Ha estat una
nit màgica i demà ho seguirà sent.
Ens despertem; la flama del quinqué segueix encesa. El
dia ha despertat, la gent comença a desmuntar i nosaltres també. Hem de portar la flama a Gavà i el camí que
ens queda és llarg.
Ha estat una molt bonica experiència.
M’ha fet recordar aquell esperit muntanyenc, catalanista, que estima el seu territori, que havia conegut de
petita. Un esperit que enyoro. Un esperit que entenc
que, com tot, ha anat canviant amb el pas dels temps. Un
ambient col·laboratiu, no competitiu, un tarannà acollidor que et fa membre sense coneixe’t.
M’ha agradat perquè m’ha fet pensar. M’ha agradat
perquè m’ha encès la flama dins meu i, com ha fet amb
mi, intentaré transmetre aquesta flama en totes les activitats en les que participi en la nostra entitat. Qui
en vol?

Brugués Comas, juliol 2018

Al cim és fosc... però és ple de gent: guitarres, gralles... Gent contenta, gent cantant. Cançons velles,
cançons que em van fer recordar altres anys, altres ex-
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CAMINADA CIRCULAR FINS LA CREU DE CANET (PEDRACASTELL), UN DELS MIRADORS
EMBLEMÀTICS DEL MARESME EN UN ITINERARI SENZILL APTE PER A TOTA LA FAMILIA
La caminadeta comença a l’Ajuntament
de Sant Iscle de
Vallalta seguint la
carretera BV-5128 en
direcció a Sant Cebrià. Després
de
caminar uns 500 metres i travessar des
del pont de la carretera la riera de
Vallalta, prenem a
la nostra dreta una
pista que ascendeix
decidida i que anirem seguint sense
pèrdua entre alzines
sureres
i
alguns
pins pinyoners. Uns
discrets senyals grocs ens aniran indicant el camí. En
aquest tram i al cap d’uns pocs metres no ens podem
perdre a la nostra dreta les vistes sobre la vila de
Sant Iscle de Vallalta i la seva vall. Cal que estem
atents ja que de la nostra dreta caldrà que seguim un
deliciós corriol que ens endinsarà a la zona de bosc
coneguda com el Rocar. Aquest corriol segueix ascendint
fins que després d’uns 10 minuts caminats anem a desembocar de nou a una ampla pista forestal i al cap de
pocs metres amb una masia en runes abandonada. A partir
d’aquí la pista enfila suaument en sentit SE i al cap
de pocs metres arribarem a una cruïlla de camins amb un
curiós pi quasi al bell mig desembocant a una altra
pista que segueix el GR-5. Nosaltres tombem a la dreta
per recórrer escasos metres i desviar-nos al conegut
mirador de la Creu amb una porxada que pot servir d’
aixopluc en cas de mal temps o simplement per a descansar i fer el mos gaudint d’extraordinàries vistes sobre el mar i el Maresme fins a Barcelona amb l’
inconfusible muntanya de Montjuic i més enllà el Garraf. Des d’aquest punt fins a la Creu de Canet ens
separen escasos metres que enfilarem en lleugera pujada
fins a assolir el punt culminant. Ens trobem a 308m d’
altitud i tot i l’alçada modesta es gaudeix de bones
vistes sobre la Mediterrània i les viles de Canet de
Mar (als peus) i de Sant Pol de Mar (mirant cap a la
dreta); cap al nord el Montnegre i més enllà amb bona
visibilitat el Montseny. Podem trepar unes pedres de
grans dimensions per situar-nos tot just a la base sota
la creu de pedra reconstruida l’any 1954 o bé per la
banda de mar pujar unes escales que ens deixaran escasos metres més avall també sota la creu que no deixa
indiferent. Aquest cim està dins del llistat dels 100
cims de la FEEC.
Ara el camí de retorn a Sant Iscle el farem resseguint
en gran part el GR-5, al principi seguint la carena pel
coll Safiguera, després per corriol i en algun tram i
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amb l’ajut del GPS si el portem podrem sortir del més
transitat GR-5 per descobrir algun corriol més tècnic
pedregós que haurem de baixar amb cautela, sempre
anant a desembocar el GR en qüestió. En aquest tram
s’obtenen grans vistes sobre la vall de Vallalta. De
fet el propi GR-5 arriba de nou a Sant Iscle de Vallalta per la qual cosa es pot anar seguint des de la
mateixa creu assolida fins el final del nostre recorregut de tornada. A la part final es pot realitzar una
variant que no segueix el GR-5 i que transita per un
camí boscós tranquil fins que enllaça amb el camí de
can Preses que condueix a un petit pont de conte que
travessa la riera de Vallalta i ens condueix a l’
Avinguda Barcelona i a pocs metres a l’Ajuntament.
Com a curiositat en aquest pont hi ha un rètol que
recorda la violència policial de l’1-Octubre contra
la població. Si volem i a pocs metres d’aquest pont
es troba l’entrada al pulmó verd de la vila, el parc
dels Vegetals, un entorn natural idílic de la zona on
ens trobem a tocar del Montnegre.
FITXA TÈCNICA
Origen/Final: Sant Iscle de Vallalta (Ajuntament)
Distància: 6,5 km
Desnivell total: 225m+ 225mTemps: 2h
Dificultat: Molt fàcil; apta per a grans i petits.
Atractius: Entorn natural de boscos, vistes des
del mirador de la creu i de la mateixa creu,
Parc dels Vegetals a Sant Iscle de Vallalta.
Com arribar?: En cotxe per la C-32 o N-II fins a
Arenys o Sant Pol, des d’Arenys de Munt per
la BV-5111 / En bus des d’Arenys de Mar i
Arenys de Munt.

Més informació de la ruta: http:/www.naturalocal.net/
itinerari/pujada-a-la-creu-de-canet/109#sant-iscle-de
-vallalta#ruta
Jordi Llorens
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ANETO Joan Alsina i Antonio Acebedo
Inicialment, la gran aglomeració de granit estaria
mancat fins i tot de nom. Hi ha indicis que els
pastors i caçadors que la percebien la designaven
com Malheta o Malahita, o Punta des de les Valls
del Sud. El primer viatger culte que la va veure
des del port de Benasc, Louis Ramond de Carbonnières, es limitaria a descriure en 1787 el seu aspecte d'agulla de gel. Finalment, la màxima cota
del Pirineu acabaria heretant el nom d'un petit
poble del seu costat oriental: Aneto.

Aneto desde la cascada de Aigualluts.
Els francesos, en sentir pronunciar Aneto als aragonesos, van retenir les dues últimes síl·labes
fonètiques clarament accentuades, "ne" i "tu", ignorant la primera síl·laba "a". En transcriure’l,
es va originar el seu nom francès: "Netou", tot i
que cim i vessants es troben plenament en territori espanyol. Diversos mapes de cartògrafs gals
posteriors van assentar el topònim fins referir-se
al pic com "Nethou", nomenclatura utilitzada en
l'actualitat. No és aquesta l'única denominació
existent al país veí. “Nelto”, “Nettou”, són
altres variants històriques que encara persisteixen.
Al seu costat, més a l'oest, resideix la Maladeta,
que sense estar entre els cinc pics més alts de
l'entorn, es va apropiar del topònim que al·ludia
a tot el massís. I després d'ell, amb el major interès dels escaladors, sobretot a principis del
segle XVIII. Principalment, era una qüestió de
perspectiva, ja que des de l'entrada natural a la
vall o en arribar-hi des de França, el cim queda
en primer pla, mentre que la cresta dels portillons amaga la veritable dimensió del seu veí de
l'est, més alt i amb major glacera. Només una vegada que Friedrich von Parrot aconseguís el 1817
el cim de la Maladeta, es va saber que tant l'Aneto com els seus veïns el pic del Mig, la Punta Astorg, el Pic Maleït i l'Agulla Schmidt Endell
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s'alçaven més. Fins llavors, el Mont Perdut havia
estat considerat el més alt. No obstant això, tampoc ser descobert com el sostre del Pirineu va
atorgar a la muntanya la fama, ja que diversos desastres a les glaceres, alguns de mortals, van
dissipar l'interès per coronar-lo. De fet, la mort
de Luchon Barrau, considerat el degà i màxim expert de la zona, en una esquerda del gel de la Maladeta va provocar una autèntica commoció, i els
nadius, ja molt temorosos d'aventurar-se per la
glacera, van agafar autèntic pànic a aquella muntanya, que consideraven maleïda. D'aquí el nom
"Maladeta".
Finalment, el 20 de juliol de 1842, Platon de
Tchihatcheff, militar rus que estiuejava a Bagnères-de-Luchon, i Albert de Franqueville, botànic
normand, van ascendir al cim en una ruta que, amb
tres dies de durada, va esquivar deliberadament
totes les glaceres del camí. Els acompanyaven els
guies Pierre Sanio de Llum, Bernard Arrazau, Pierre Redonnet i Jean Sors. Albert de Franqueville
va batejar el pas final al cim com "pont de Mahoma", d'acord, segons es creu, amb la llegenda
musulmana que diu que l'entrada al paradís és tan
estreta com el tall d'una cimitarra sobre la qual
només passen els justos. A dalt, Tchihatcheff va
voler obrir una ruta més directa de tornada a
través de la glacera, però els seus acompanyants
s’hi van negar en rodó, i el van obligar a cedir.
Quatre dies més tard va realitzar un segon ascens
amb un altre grup, perseguint el mateix objectiu
que els seus primers companys li havien negat. En
travessar el portilló, a la vista de les esquerdes
que solcaven la glacera, a punt va estar d'esclatar un motí, però finalment, després de lligar-se
tots a una gran maroma, van travessar els avencs i
el pas de Mahoma va ser derrotat per segona vegada.

Alpinistes

en el pas de Mahoma
EL GRUP

breu història
A partir de llavors, l'Aneto entraria en la dinàmica de divulgació i popularització dels cims del
Pirineu. A França, la seva ascensió va esdevenir
una gran clàssica i tot turista termal de Bagneres
de Luchon havia de intentar-la. Reflex d'aquell
moment és el llibre d'Henry Spont, titulat simplement Li Néthou, on descriu l'excursió, l'horari i
el material aconsellable.
El 1866 Henry Russell va dissenyar un recorregut
innovador per la glacera de Barrancs, a l'est, amb
la intenció d'evitar la cara nord. No va aconseguir arribar al cim: el pic que avui porta el seu
nom li va negar l'ascens per dues vegades. Seria
José Nariño, en 1879, qui aconseguís per primera
vegada pujar la cara sud de l'Aneto. Cap a 1935 ja
s'havien obert totes les rutes de dificultat.

Aneto desde el Ibon Medio de Coronas
La localització de l'Aneto a l'àrea de transició
lingüística entre les llengües catalana i aragonesa ha creat certa disputa en la simbologia.
Després de la creu de Sayó de 1917, el Centre Excursionista de Catalunya va alçar una gran creu el
1951, corresposta amb una Verge del Pilar el 1956
i per un Sant Marcial el 1981. Cap d'aquests monuments té una conservació fàcil a causa de les inclemències del temps i la lluita simbòlica de rerefons.
causa de la seva particularitat orogràfica com a
cúspide dels Pirineus, a la varietat de fauna i
flora generats per l'enorme desnivell de les seves
valls, a l'impecable estat de conservació ecològica i, sobretot, a la sensibilitat de les glaceres
que habiten els seus cims (els més meridionals
d'Europa), va ser declarat parc natural el 1994 al
costat de tot el massís de la Maladeta i Posets i
part del monument natural 'Glaceres Pirinenques'.
De cara al futur, l'Aneto està a l'espera de la
novetat més important de la seva història recent,
la desaparició de les seves glaceres. Els més pessimistes assenyalen el 2050 com a data de caducitat de les 100 hectàrees que resten de les més de
250 de 1842.

Llanos del Hospsital amb el pic al fons

A principis del segle XX es va inaugurar el refugi
de la Renclusa, creació del barceloní Juli Soler.
Poc després, un llamp va acabar amb la vida del
guia benasquès José Sayó i el seu client, sobre el
pas de Mahoma, el 1916.
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George Herbert Leigh Mallory, quan li van preguntar sobre el seu interès especial per arribar al
cim de la muntanya Everest, va manifestar: "Perquè
és allà".

Per què pujar l'Aneto?......... Perquè és aquí.

Página 9

ANETO Joan Alsina i Antonio Acebedo.... el viatge
La primera data que teníem per pujar a l’Aneto
era el cap de setmana del 21 i 22 de juliol. Però
justament aquest cap de setmana es preveia mal
temps i vam decidir suspendre-ho.

Condueix que conduiràs, empassant quilòmetres, i
per estirar les cames vam parar a Puente de Montañana, un altre bonic poble.

La nova data, 8 i 9 de setembre. També es preveia
mal temps però analitzant les probabilitats de
pluja i la quantitat que s'esperava que caigués
(som muntanyencs i a les muntanyes de vegades
plou), vam decidir anar-hi.

I A Sopeira, on vam fer parada per dinar, sempre
amb molta calma: teníem tot el dia per arribar.
Pobles d'Osca molt bonics.
Vam quedar a les 8 del dia 8 de setembre a l'estació de Gavà amb unes motxilles molt pesades. Calia
portar roba d'abric i roba de recanvi per si ens
mullàvem.
El viatge el vam emprendre amb molta tranquil·
litat. Teníem tot el dia per arribar. A l’hora
d'esmorzar, per exemple, ens vam desplaçar a Santa
Coloma de Queralt, un poble molt estimat per en
Joan per haver-hi treballat durant 3 anys.

En iniciar la marxa després de dinar i en sortir
del Pont de Suert ens vam equivocar de carretera i
vam tirar cap a Viella. Ens en vam adonar quan ja
portàvem uns 30 km de més. Sort que teníem tot el
dia per arribar.
Vam arribar a Benasque i a buscar alguna peça d'abric que ens faltava, i aigua. Ja el temps se'ns
tirava a sobre. Eren al voltant de les 17.30, ja
no anàvem tan sobrats i vam haver de posar-nos les
piles.
Vam arribar a Llanos del Hospital, vam aparcar el
cotxe i vam esperar l'autobús que ens portaria
fins a La Besurta. En baixar de l'autobús esperaven els que baixaven de l'Aneto i vam veure un ferit. Un que havia caigut per la glacera i tenia
tota la cama plena de sang. Tot i que la sang és
molt aparatosa, potser tenia poca ferida, però impressionava i ens va fer pensar que l'Aneto no és
qualsevol muntanya, és alta muntanya i amb una
glacera, cal anar equipat amb grampons i piolet.

Vam menjar "al seu restaurant" i ens va parlar de
com s'ho va passar aquells 3 anys.
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Vam iniciar l'ascens a La Renclusa, un camí ben
senyalitzat i no molt complicat. Vam arribar al
refugi al voltant de la 19 hores i allà ens esperava en Juan Pérez i el seu fill Mateu
EL GRUP

ANETO Joan Alsina i Antonio Acebedo ....ascensió
El día 8 de setembre, vam sortir un grup d’
amics a fer l’Aneto, format per l’Anna, la
María, la Maribel, l’Antonio i en Joan.
Allà, al refugi de la Renclusa ens trobaríem el
Juan Perez i el seu fill Mateu; ells ens farien
de guia i ens portarien a fer també la ruta de
Jacint Verdaguer.

molt fatigosa. Seguidament vam coronar el cim.
Allà hi havia el pas de Mahoma, desafiant, raconet que em va fer por: no és difícil però necessita una gran concentració; val la pena per

Després de fer una ruta turística parant al poble de Supeira, vam arribar a l'aparcament, i
allà vam deixar el cotxe i vam pujar al refugi.
Al matí vam començar a caminar a les 6 amb frontals; el camí era molt pedregós i no es veia
gaire bé.

l'rribada, el paisatge em fa sentir petit.
La tornada va ser molt maca perquè sabia que allà
ens esperava la resta de l'equip.
A la tornada vam fer la ruta de Jacint Verdaguer
amb el guia Lluis Maria Vidal. El cami de tornada, tal com el va fer en Jacint Verdaguer, es va
fer llarg; van ser 21 km aprox. i 12 hores de
cami. Gràcies al nostre guia i a la perícia de
l’Anna i la Maria va ser possible que això fos
molt maco, i aprofito per donar les gràcies a tot
l'equip per animar i fer pinya: som un gran
equip.

Després de fer els portillons, (l’Antonio i la
Maribel, veient que anaven més lentament i que
retardaven la marxa amb risc de no arribar o de
fer-ho molt tard, van decidir no continuar l’
ascensió) vam arribar a la glacera; assessorats
per en Juan, vam començar la pujada, llarga i
molt fatigosa. Seguidament vam coronar el cim.

Tots vam coincidir que hi havia un abans i un
després de l’Aneto, que quan parlem de tres mil,
hem d'anar més entrenats, assegurats. L’alta
muntanya és exigent! La pròxima vegada en sabrem
més.

Pel gel i rius oberta, prengué la cordillera
agegantada forma de fulla de falguera;
com solc sota l’arada quan cada vall s’obrí,
quan a l’amor i vida la plana fou desclosa,
Déu coronà la cima més alta i grandiosa
d’eix guaita gegantí.
Jacint Verdaguer
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MARXA DEL GARRAF
El mateix dia de la Marxa del Garraf som dos

rigeixin als caminadors al camí correcte, el que

equips ben diferenciats de voluntaris que durant

coneixem com a camí medieval.

tot el dia estem col·laborant en el seu bon desenvolupament. Els uns són els que formen els equips

A partir d’aquí, anem fent. No cal posar més cin-

d’avituallaments. Els altres els que marquen i

tes del compte. Creiem que el més important és que

fan d’escombra.

els caminadors sàpiguen que van bé, que no dubtin.
En aquest cas, quan estem en un camí sense cruï-

Avui parlaré del marcatge i de l’escombra.

lles, sense desviacions que posin en dubte la ru-

Dissabte dia 10 de novembre, ens vam trobar a les

ta, les cintes les anem espaiant. El bosc i la

08.00 del matí un grup d’entusiastes de l’UME

muntanya és prou bonic perquè el disfressem més

per començar el marcatge de la ruta, tant l’MG 48

del compte.

com l’MG 21. Una quarentena de persones disposades a passar el matí patejant el Garraf, marcant

De vegades, per la dificultat de la ruta a seguir,

les rutes, perquè l’endemà, els 1300 participants

perquè ens trobem en una cruïlla de camins, posem

fessin l’MG amb tota seguretat. N’he fet moltes,

farina al terra, una línia travessada o una creu,

de marxes de resistència, i sé per experiència la

que indica clarament que per allà no s’ha d’anar

importància que té un bon marcatge. El fonamental

i paral·lelament, posem cintes o potser algun car-

és que mentre vas caminant, sempre tinguis alguna

tell, que assenyala el camí correcte, sempre vet-

referència que et confirmi que vas bé.

llant per la seguretat de qui segueix la ruta.

A aquella hora, doncs, en Víctor Espinós, un home

L’endemà, el dia D de la Marxa del Garraf, la

amb moltíssima experiència en aquestes tasques,

tasca a fer va ser totalment diferent. Érem escom-

ens va reunir davant l’estació de la Renfe de

bra durant un tram llarg, situat al bell mig de

Gavà, i ens va donar els últims consells i tot el

l’MG48, així que vam començar la caminada a les

material necessari (cintes, cartells, farina, cor-

06.00 del matí juntament amb tots els marxadors,

des...).

fins que vam arribar al nostre lloc d’inici d’
escombra.

Tot seguit vam marxar cap al nostre tram.
Aquí la nostra funció és doble. Per una banda,
acompanyem, si s’escau, els últims caminadors en
El nostre equip es va encarregar de marcar des de
la Clota fins a Gavà, uns 10 quilòmetres. Justament a la Clota és un dels punts que podrien ser
més complicats per als caminadors, ja que és una
cruïlla de diversos camins a la que hem de donar

direcció al següent punt d’avituallament. Si cal,
en el sentit que veiem que no pot mantenir el ritme que li permeti arribar abans del tancament, l’
hem

d’aconsellar

que

un

cop

arribat

a

l’

avituallament, plegui. Això no és un caprici de

tota la importància, amb cintes i cartells que di-
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P
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Jordi Vilajuan

MARATO TV3

l’equip d’escombra. Ens vam trobar amb algú que
protestava al fer-li aquesta indicació, però li
hem d’explicar que són molts els voluntaris pendents de la seva arribada, per poder plegar, tots
amb moltes hores situats allà per atendre’ls
Hem

de

fer

notar que alguns

camina-

dors no accepten

aquestes

indicacions
volen
nuar

i

contifins

final.

Com cada any l `UME col·labora en la MARATO de
Tv3,sempre la fem coincidí en la sortida que prepara la secció Infantil
a col·locar el pessebre
a la muntanya,aquest any anirem al Puigsacalm,la
sortida es oberta els socis i familias que ens
vulquin acompanyar.
A la mateixa sortida es recollirant les aportacions voluntarias dels assistents.
La mateixa quantitat recollida serà també aportada directament per la Entitat al projecte de la
Marato que com ja sabeu aquest any es destina a la
investigació sobre el Cancer.
Tots aquells que també vulguin col·laborar i no
vingue a la sortida podeu fer les aportacions a
secretaria fins el dia 16 de desembre.
Auca

al
En

aquest cas, la
nostra obligació és dir-los
que

ho

fan

sota la seva responsabilitat, perquè nosaltres els

GROSSA de cap d’any
Cada soci que estigui al corrent de pagament juga 0,30 €.

passarem i traurem els senyals ja que s’ha sobre-

Si toqués per cobrar sería imprescindible
presentar el rerbut del quart trimestre de
publicat a la normativa de l’MG. També que a par- 2018.
passat l’horari establert, conegut per a tothom i

tir d’aquell moment, ens han de donar els dorsals, perquè estan desqualificats.
Al mateix temps, l’equip escombra treu els senyals físics de la marxa. És una tasca lenta, perquè s’han de treure moltes cintes i molts cartells, però la fem contents perquè sabem que estem
tancant una Marxa del Garraf espectacular, per on
han passat 1300 apassionats de les caminades de
resistència. Treure les senyals significa que anem
tancant, a poc a poc, la Marxa i per a nosaltres,
per a l’equip escombra, un moment d’immensa alegria, perquè en som protagonistes.
Jordi Vilajuan
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Primer estiu de la petitona a la Patagònia
A la primera foto que recordo a la muntanya, i som
la mare, la tieta Mercè, la meva germana, el meu
cosí Marc i jo al pla de la Molina de Lles de Cerdanya. Segurament hem arribat allà caminant i el
pare m'ha portat amb la cadireta a l'esquena. Com
aquestes excursions en devem haver fet moltes perquè la idea que teníem com a família era compartir
la muntanya, i d'alguna manera especial així ho
hem repetit amb la meva família: cadireta i muntanya amunt, però hem començat per les muntanyes de
la Patagònia.
Les cadiretes són molt pràctiques i permeten dur
còmodament els bebès a partir dels 7 kg, amb una
bona subjecció, ventilació, protecció i pensant en
els portadors, de forma ergonòmica. N’hi ha de
diferents marques i preus, però sincerament és una
bona inversió (o una bona herència) per a les famílies a qui ens agrada la muntanya i gaudir de
l'entorn. Per a excursions senzilles o de curta
durada, hi ha altres sistemes com motxilles portadores o mocadors que també són molt pràctics i més
econòmics. I amb tots aquests beneficis, només
faltava triar la muntanya.
Per cap d'any, amb la petita, que rondava els 8
mesos van anar a conèixer la zona del Refugi Frey,
tot tocant a Bariloche. Situat a 1.700 metres al
costat de la Llacuna Toncek i rodejat de torres i
agulles rocoses molt conegudes pels escaladors,
des de l’estació d’esquí de Catedral surt un
sender d’unes 3-4 h de durada molt ben marcat i
entre arbres típics de la selva Valdiviana.
Carregats
com
per
a g u an t a r
uns dies
de calor
i
fred,
dormir
amb tenda
i escalar
si
era
p o s si b l e
vam esperar a la
tarda per començar l’aventura i ja gairebé al
tard arribàvem al Refugi per demanar una mica d’
aigua, plantar la tenda i dormir. Des del primer
moment la petita Flurina va ser l’atracció; tothom estava encuriosit per una nena tan petita entre tantes pedres però la nostra idea havia sigut
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compartir en família i allà érem: d’excursió a la
Llacuna, als miradors propers o senzillament a observar com l’Agustín amb algun company escalava
les mítiques vies de la zona: Agulla Frey y Pluja
de Meteorits. Les 4 nits van passar molt ràpid, ja
era ben entrat el 2018 i semblava que venia mal
temps, així que tocava tornar a casa, però primer
havíem de desmuntar campament i caminar una mica
per acabar l’aventura.
A principis de febrer vam creuar la frontera amb
Xile per endinsar-nos al boscos de Cochamó, senzillament un lloc únic, combinació de Yosemite i d’
una selva tropical. En aquesta aventura ens acompanyaven en Ramiro i l’Alan. La idea original era
passar-hi 7 dies així que per no sortir tan carregats un cavall portejador ens va dur part del material fins al campament base per un sender d’uns
14 km sense gaire desnivell i al costat del riu.
Només
arribar-hi
va començar
a
ploure
i així
va est a r
durant
els 3
p r i mers dies, així que vam construir un petit aixopluc, vam fer foc i ens passàvem el dia menjant, i
xerrant amb els altres escaladors, que per sort
tenien un sector sec a uns 45 minuts del campament
per anar entrenant.
Amb el bon temps va venir la primera sortida a un
sector d’escalada a 3 hores caminant amb parets
de granit de 1.000 m que porta el nom d’
amfiteatre, ja us podeu imaginar l’espectacle.
Els nois van escalar els 500 m de la via 5 estrelles, mentre nosaltres ens acostàvem a la taca de
neu que encara quedava de l’hivern i parlàvem amb
tots els americans i francesos que escalarien l’
endemà. Un parell de dies després els nois van escalar la clàssica Apnea i vam provar alguna via
més, però la veritat és que era una escalada clàssica molt exigent. Així que després de 8 dies vam
plegar campament i vam prometre tornar-hi ben aviat.

UP
P
EELL GGRRU

Gisela Comas

Actividat Amb els menuts

Ara som de nou a l’estiu, però al de Suïssa, i fa
uns dies fèiem cim al Pizzo Claro, de 2.727 metres. És la muntanya just a sobre d’on vivim i
que és coneguda pel desnivell positiu que acumula
(+2500 m en menys de 10 km). Ens va portar uns dies preparar la sortida, sobretot pensant en el
cansament de la petita a la cadireta però també el
de les nostres cames, i finalment ho vam resoldre
apropant-nos en cotxe fins a 850 m d’alçada i
passant la nit en un refugi lliure a 1.770 m. El
primer dia vam caminar mig matí per dins del bosc
unes 3 hores fins arribar a una petita cabana molt
ben preparada amb cuina, llar de foc i lliteres.
Després d’una nit mogudeta i d’un bon esmorzar

encaràvem el cim tot passant a 2.000 metres pel
Llac de Canee; com sempre, a dalt de tot hi havia
unes vistes increïbles que ens deixaven entreveure
el Mont Rosa italià. Us podeu imaginar la súper
pujada i la llarga baixada perquè en tan poca distància hi hagi tant de desnivell: una vegada més,
una aventura increïble.
Fins als 20 kg, el màxim recomanat per carregar
amb la cadireta, encara ens queden algunes aventures més, que seguirem compartint.

links d'interés:
http://refugiofreybariloche.com, http://www.cocham
o.com i https://www.claropizzo.ch/

Gisela Comas
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Col.locació d'una Creu al Puig de La Morella
necessaris per a la col·locació de la creu.

25 SETEMBRE
La creu és treta del Taller Germans Sánchez, la
posen sobre un camió i la transporten a Begues, a
casa del Jordi Guasch, batlle de Begues; es col·
loca sobre el tractor de la seva propietat per
portar-la fins on pugui, però arribant a la Clota
comença a ploure i es veuen obligats a refugiar-se
a la masia de Mas Trabal, on passen la nit.

26 SETEMBRE
Un cop esmorzats i havent parat de ploure, torna
el tractor a recórrer el camí cap a la Morella i
tots darrere; pujant cap a les Agulles, el tractor
arriba un moment que ja no va poder seguir més
perquè el camí s’havia fet massa estret; ara toca
baixar la creu del tractor i portar-la a les espatlles muntanya amunt per un camí cada vegada més
estret, fins arribar al pou de les Agulles. Molts
aprofiten per omplir les cantimplores d'aigua, i
al cap d'unes hores de patiment, amb la creu, que
tan aviat hem de portar plana com de cop i volta
hem de girar-la de costat per culpa dels pins que
no deixen pas, o per culpa dels matolls que destorben, arriben al peu del cim de la Morella a una
altitud de 593 metres.
Feia temps que passava pel cap a la Junta del Grup
col·locar una Creu al puig de la Morella que es
veiés des de Gavà, ja que la que hi ha posada és
molt petita i de ferro; al final va arribar el dia
en què va posar-se en marxa la construcció de la
creu. L’Emili Trallero, mecànic, va parlar-ne amb
els germans Sánchez, amos d'un taller mecànic al
carrer Major i juntament amb ells van construir la
creu de 5 metres d'alçada per 2,5 metres d'amplada
i un pes de 130 kilos que dies després es posaria
al cim de la Morella.

12 SETEMBRE
Un grup de socis amb les motxilles carregades de
sorra i ciment, 150 kilos entre les dues coses,
pugen al tren a l'estació de Gavà per anar fins a
Garraf i d'aquí, pel camí que duu a la Pleta seguint fins a la bassa de Campgràs. Omplen com uns
70 litres d'aigua a les garrafes portades des de
Gavà seguint camí fins al cim de la Morella. Aquí
es deixa el ciment, sorra, aigua i tots els estris
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Es prepara el material pera la instal·lació de la
creu, comencen a pujar-la a dalt del turó amb cordes i adreçar-la verticalment fins a col·locar-la
a sobre mateix del forat que s'ha fet sobre el
turó i la deixen caure dins. Ja al seu lloc, es
claven els tensors i tot són aplaudiments celebrant la fita aconseguida.
Tot seguit s'oficia una missa per part de Mossèn
Abelard i amb la benedicció de la creu s'acaba el
que va començar com una idea quasi irrealitzable
però que al final arribar a bon fi.

QUATRE MESOS MEÉS TARD
Jordi Guasch, batlle de Begues, es presenta al local social de l’UME amb una carta de l'Exèrcit de
l'Aire d'Espanya demanant que es tregui la creu
posada al cim de la Morella, ja que aquest cim és
un vèrtex geodèsic.
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26 setembre 1965 Natura (Grup de whatsApp)
Queden de treure-la i col·locar-la a uns deu metres del cim, tal com volen els militars; passen
dies i més dies i ningú del club té ganes de tornar a la Morella a canviar de posició la creu.
Uns dos mesos més tard, torna aparèixer al local
en Jordi Guasch amb una altra carta de l'Exèrcit
dient que s’ha de treure la creu a corre-cuita o
posaran una multa a l'Ajuntament de Begues; veient
en Jordi Guasch les poques ganes de la gent del
grup d’anar a treure la creu, va dir que al final
la traslladaria la Brigada de l'Ajuntament de Begues.

La secció de Natura-Defensa del Patrimoni Històric
i Natural ha creat un grup de WhatsApp per establir un canal de comunicació entre els socis que
estiguin interessats en el seguiment de les diferents accions que porta la secció de Natura.
El grup es diu GRUP DE NATURA I ECOLOGIA i hi podeu accedir tots els socis que hi estigueu interessats. Si bé, com en altres grups, demanem que
la seva utilització sigui reservada a afers de natura i defensa del patrimoni històric i natural.
Per a més informació, adreceu-vos a Secretaria, o
bé els dimecres de 7 a 8 del vespre al grup on ens
trobem els membres de la secció Natura.

I així va ser com la creu va ser col·locada on ha
estat fins ara, suposo que la petita creu de ferro
devia extraviar-se, ja que mai més ha aparegut.

Auca

Open arms

TRES ANYS MÉS TARD
El maig del 1968, en una sortida a la Morella trobem la creu arrencada del seu lloc i tirada per
terra, a la següent setmana s’hi torna per posarla al lloc on era.

Micoba
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Jordi Vilajuan

El passat dia 25 de Novembre, la secció BTTUME va
organitzar una sortida en bicicleta per recaptar
diners per tal de fer-los arribar a la ONG OPEN
ARMS, una entitat catalana dedicada a rescatar les
persones que necessitin la seva ajuda al mar, segons indiquen textualment a la seva pàgina web.
Vam fer una petita sortida, des de Gavà fins a
Martorell i tornada ,seguint la llera del riu Llobregat, una sortida on el fang va ser el protagonista, però també el bon humor dels participants.
Entre l'entitat i els participants vam recaptar
300 euros, els quals vam fer arribar a la mencionada ONG. Moltes gràcies a tothom!!
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SORTIDA GUIADA AL CASTELL D' ERAMPRUNYÀ
L' Escola L'Eramprunyà
de
Gavà
participem en el
programa d'innovació del Departament d'Ensenyament
"Apadrinem el nostre patrimoni" amb
el
projecte
"Apadrinem el Castell
d'Eramprunyà".
Per aquest motiu
ens vam posar en
contacte amb la
UME a través d'una mare de l'escola, membre d'aquesta entitat i
així vam ser com vam programar dues activitats
molt interessants.
La primera activitat que vam realitzar amb col·
laboració dels Guies del Castell de l‘Eramprunyà,
de la U.M.E va ser el dia 19 de juny. Dos guies
van venir a l'escola a fer-nos una xerrada i amb
un power point molt interessant van explicar als

nostres alumnes de Cicle Superior,
importants que van succeir des de
l'actualitat del castell i que van
historia i evolució. Donant també
dubtes o preguntes que els alumnes
aprendre moltes coses del Castell
nyà.

fets històrics
l'origen fins
marcar la seva
respostes als
exposaven, vam
de l'Erampru-

La segona activitat va ser la visita al Castell de
l’Eramprunyà, també acompanyats pels guies. Al
llarg del recorregut vam fer aturades per poder
contemplar els diferents tipus de paisatge i les
seves diferències, observar formes geològiques curioses com la Roca Foradada o la Cova de la Mare
de Deu de Bruguers. En aquestes aturades escoltàvem les llegendes i explicacions de l'entorn natural, gaudint d'unes impressionants vistes panoràmiques.
Un cop al Castell vam poder visitar les diferents
dependències al temps que escoltàvem i ens imaginàvem com era el seu origen, quina era la funció
de cada espai, com vivien en aquella època...

Volem agrair la col·laboració dels Guies del Castell de l’Eramprunyà, voluntaris de la UME que
han fet possible apropar-nos, conèixer i gaudir
d'un espai històric i cultural ben emblemàtic de
la nostra ciutat com és el Castell d'Eramprunyà
que dona nom a la nostra escola.

Guies del Castell
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ENTREVISTA A…

MARIA SANDOVAL
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 gaudit 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. També
he fet la ruta del Císter, el camí dels Bons Homes
(Gr-107), el de l’exili (Gr-83) i altres. 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.

La Maria és alegre i divertida. Segons m’explica,
treballa a casa fent feines no remunerades. Però
té moltes aficions, a part del senderisme. Una d’
elles és la costura. Li agrada molt fer punt de
creu, brodats i diferents punts que, com diu ella,
feien les nostres àvies. Una altra afició és el
cant, ja que està a la coral de música de Castelldefels i per descomptat, també li agrada ballar: salsa cubana i últimament el swing. Com bé
diu el Víctor, és una LTL, Llicenciada en Temps
Lliure.
Optimista i positiva (però molt patidora) és l’
ànima de les sortides. Sempre propera i disposada
a ajudar a qui sigui.
És la sòcia número 1610.
Maria, quan vas començar a venir a l’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 Jesús “peixater”, que em va parlar de
l’UME i de la Marxa del Garraf, i em vaig animar
a apuntar-m’hi per fer la Marxa del 2001 amb una
amiga, però no vaig acabar-la perquè les circumstàncies meteorològiques 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?

III EPOCA NÚMERO 51

Però, naturalment, tinc un record molt especial de
les caminades que vaig tenir la sort de gaudir amb
el nostre JESÚS, q.e.p.d.

Sabem que has acompanyat moltes vegades al Víctor
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 anècdota, us haig de dir que, alguna
vegada, com que vaig a dormir com les gallines,
m’emportava 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 del Prat
i la Roca Negra de Castelldefels.
Què opines del nou local?
Tot i que guardo un record molt entranyable de l’
altre local, reconec que el nou local és molt maco
i adequat per fer moltes més activitats.
Quin és el valor que destaques de l’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.

Mercè Mitjans
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DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

Desembre 5-9

BTT

Sortida

Sortida pels Ports de Tortosa

Desembre 7-8

UME

Sortida

Refugi Cap del Rec. Excursións amb raquetes i crampons

Diumenge 9

GUIES DEL
CASTELL

VISTIA AL CASTELL

visita al Castell D’eramprunyÀ com sempre a les 10 pla
de l ermita

Divendres 14

BTT

Sortida

Sopar entrepà a la Bola de la Morella

Dissabte 15

Senderisme

Ssortida

SANTUARI EL MIRACLE, al Solsonés

Dissabte 15

BTT

Bicicalçotada

Sortida en bici 25 kms i calçotada Caves Canals i Casanovas

Diumenge 16

Infantuils i
juvenils

Pessebre

Col·locació pessebre de muntanya al Puigsacalm Osona
inscripcions a secretaria fins el dia 8 sortida en autocar. Oberta a tothom

Diumenge 16

UME

Sortida

Fonts des voltnts de Gavà i mines de ferro

Divendres 21

UME

Brindis

Brindis ....... Tancament any...

Dissabte 22

BTT

Pessebre

Tradicional pujada a la Mola i colocació del pesebre en
bici i caminant

SECCIÓ

ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

UME

exposició

Innaguració exposició fotogràfica
als 8 vespre.

DATES

Divendres 11

Horari Secretaria

DESCRIPCIÓ

DESEMBRE 2018

GENER 2019

Fauna del remolar, a

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

