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EDITORIAL

Canvi climàtic EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

No podem passar per alt la declaració de Emergència climàtica, sembla que finalment s’accepten les tesis d’amenaça del planeta que des de fa temps van anunciant moltes veus.
La paraula emergència es prou vàlida por si sola, no ni ha prou en parlar de canvi climàtic ja
hem passat a un esglaó superior. Està clar que la declaració de Emergència Climàtica respon
a la urgent necessitat d’actuar. No es pot seguir com fins ara, hem de reaccionar si no volem
patir directament las conseqüències d’aquesta mala gestió que hem dit a terme. Hem d’actuar
ràpidament si volem que els nostres fills trobin un planeta en iguals o millors condicions que les
actuals. No podem acceptar que les futures generacions ens acusin de haver-nos carregat el
planeta.
Per tot això no podem restar immòbils davant de l’amenaça. No val dir que ja ho faran, no, hem
d’agafar el timó i reconduir el ús que fem dels recursos naturals que tenim a l’abast. Hem de
controlar les emissions de CO2 a la atmosfera.
Hem de tenir en compte que no es tracta només d’un problema mundial, llunyà i que encara
trigarà molts anys a que ens afecti. NOOO. NO
El problema és un problema local. El tenim a sobre, els efectes que ens estan avançant els
científics i investigadors així ho indiquen. El mediterrani és un dels mars que més s’ha incrementat la temperatura, i aquest augment de la temperatura te un efecte directe en els conreus,
i en la contaminació, en las pluges etc etc.,Ja no parlem de països llunyans, parlem de la nostra costa mediterrània, baixllobregatina, a casa nostre.
Davant d’aquesta situació és vàlid que declarem l’Emergencia. Ara ens toca a tots actuar per
revertir la situació. Cada un dins del seu àmbit, dins del seu entorn. Tots hem de aportar el
nostre gra de sorra per millorar la situació. No esperem que ningú ho faci per nosaltres,per molt
petita que sigui la nostre acció, segur que serà un petit pas per anar endavant.
Visca la terra.
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Voluntariat tercer de ESO

BON NADAL I FELIÇ 2020
Cada soci que estigui al corrent de pagament juga 0,30 € d’aquest numero

Aquest any a l’Escola Immaculada Concepció ens han
donat la oportinitat de fer un voluntariat a la UME. Som
alumnes de tercer de la ESO amb ganes de
col·laborar. Ens van oferir venir a ajudar a la Marxa del
Garraf, tant dissabte com diumenge.
El dissabte vam estar col·laborant a la Torre lluc, tant
el muntatge de l’stand i del material que es donaria als
caminants i corredor que l’endemà farien la Marxa del
Garraf. Vam estar des de les 11 del matí fins quasi les
14h i després a la tarda de 16 a 18. Vam ser 10 joves:
en Roger, l’Eduard, l’Enric, el Pau, la Judith, el Guillem, l’Aitor, el Pablo, el Pedro i jo, la Ona. A més de
preparar bosses, vam estar repartint els dorsals, ajudant amb el lector de dorsals.. A tope!
El diumenge també volíem venir, per veure la cursa en
marxa, des d’un altre punt de vista. Alguns vam venir
al migdia, a les primeres arribades i altres més tard.
Vam ajudar a repartir els regals i alguns dolços.
Ha estat una experiència inoblidable, que recomanem
a tots els joves que en tinguin la oportunitat.
Ona Llonch

Tercer de la ESO Immaculada Concepció de Gavà
UME.. Des de aquest curs 19-20 es obligatori a tots
els instituts i escoles concertades fer, durant el tercer
o Quart curs de la ESO 10 hores de voluntariat a una
entitat, més 10hores teòriques a la mateix recurs educatiu on estudien. El proper trimestre la UME oferirà
algunes places als alumnes del Institut Calamot.
Els joves a més de participar a la marxa també han
pogut participat en una sortida mediambiental conjuntament amb Quercus, que van donar suport fent una
activitat amb els més petits.

LLUMS DE NADAL A SANT JUST
I
Tremoloses bombetes s’il·luminen
com si fossin les llàgrimes d’algú.
Miro el pati al capvespre
dessota el cel lilós on es dibuixen
a contrallum les fulles del llorer,
un negre i fi estampat. La teva mare em diu:
Tu i jo, de tant en tant, ho perdem tot.
Tremolosos, els llums en els carrers:
de sobte, tots s’han apagat per tu.
II
Avui tots els colors dels contes,
com els verds de les canyes vora el riu
i els núvols reflectits al safareig,
llueixen en els ulls de la Joana.
Comença a ploure i, a través del pati,
es mouen les figures del Nadal
de l’any passat. Veig la Joana riure,
però de sobte es gira cap a mi
i em mira, i llavors veig que és un record,
que per això la pluja la travessa.
Joan Margarit

Molt bona experiència
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LES AVENTURES DELS MENUTS
El dia 28 de setembre a les 9.30h els nostres petits escaladors
van quedar pel desafiament més gran de tots els temps, l'escalada de l'Everest.... Oh, perdó m’he confós, volia dir la via ferrada de
Vallcebre, la famosa Canalassa... És que s'assemblen una mica,
no?
Els dies previs de preparació psicològica, preparació dels materials i classes de seguretat van ser molt útils per a tothom per fer el
repte més accessible. I efectivament els nens i els grans van gaudir tant que van repetir dues vegades!

A les 13.00h ja s’havia assolit la primera aventura del dia i vàrem
baixar fins al llit del riu a fer un pícnic i recuperar forces. Encara no
havíem acabat quan, com sempre, l'infatigable Pili, va organitzar
una petita expedició a la recerca de fòssils al riu. Es va portar a tots
els menuts, mentre els fatigats pares, només pensaven on podien
fer un cafè per aguantar la resta del dia. Finalment es va decidir
que l'escalada es posposava per l'endemà, però abans d’anar cap
a la casa, encara va quedar temps per fer un cim i explorar unes
mines... aquí no hi ha quin pari!

Arribats a la casa-refugi Can Cadí, després d'una mica d'entrenament a la slack line, d'una expedició per trobar bolets i móres i
d'un taller de marcs de fotos,
finalment van començar a pensar
en el sopar.
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ESCALADORS A VALLCEBRE
Hi havia 60 ous per fregir... Aquest era
el veritable desafiament del dia pels
pares-cuiners, però gràcies a una perfecta organització en cadena a la cuina
industrial de la casa i l'exemplar execució del xef Pere i els seus
pinches, vam aconseguir gaudir d’un
deliciós sopar tots plegats.
Un últim esforç dels pares i no va ser
massa difícil posar a dormir als petits escaladors, després d’una esgotadora jornada d’activitats. I així els grans
van poder gaudir d’un petit moment per
acabar les cerveses i també a dormir...o almenys a intentar-ho, ja que molta privacitat no hi havia!
L'endemà, la Pili ja els tenia a tots desperts i esmorzats i
amb la casa perfectament recollida i neta a l’hora convinguda i ala, ara toca escalar!
Aquesta vegada l'empresa no va ser fàcil, tots els petits
van fer el que van poder, però les vies eren massa difícils...no importa, això els va servir per practicar i ho tornaran a intentar més endavant! Són uns campions

Després vàrem aturar-nos a descansar i fer un pícnic al llac de Tumí i encara va quedar temps per
pujar per una tartera i poder veure de prop les petjades dels dinosaures que han quedat a les roques
ja que ens trobàvem al jaciment paleontològic de
Tumí!
Ens
vam
acomiadar
amb
un ARRIVEDERECI i fins a la propera aventura!
Com sempre el petits i els grans es van quedar
amb la sensació d'haver passat dos dies excepcionals fent moltes coses divertides i emocionants
amb
bon
ambient
i
bona
companyia!
Gràcies a tothom!

Anna Labianca
i
Marta Valero
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APLEC DE SANT Miquel 2019
Com ja és tradicional el passat dia 29 de
setembre es va celebrar l’Aplec de Sant
Miquel a dalt al Castell de l’Eramprunyà.
Podem dir que el aplec s’inicia el mateix
dissabte: grups de juvenils de l’Ume i
l’Agrupament Escolta Roc del Migdia, fan nit
a dalt del Castell.
Ells ajuden a preparar tota la infraestructura
i la xocolatada, per tenir tot enllestit en la
arribada dels primers que pugen caminant.
Aquest any s’ha modificat el punt de sortida
de Gavà, dels que pugen a peu. Fins ara la
sortida era des de la plaça Batista i Roca, i
aquest any ha estat la plaça general Moragas, més a prop de l’inici del camí de pujada a peu.
El dia va despertar clar i net i el sol començava apuntar per sobre del mar quan els primers caminants pujaven per la drecera que els portaria fins a la Ermita de Bruguers.
Una vegada a dalt no va faltar la xocolatada, que com cada any s’acompanya de la coca de Sant Miquel, per gentilesa dels Forns Righetti, tota una especialitat.
Repicada de la campana Miquela, missa oficiada per Mossèn Jaume, contes per als més petits, balls tradicionals, i
l’actuació dels Castellers de Gavà, anaven configurant el programa d’activitats. Tampoc va faltar el joc de colles i la
estirada de cordes..
Durant tota la jornada es va comptar amb molta assistència de públic, i la participació en les activitats va ser molt
nombrosa.
Com a acte central aquest any es va
commemorar la pressa del Castell per
les tropes de la Generalitat i el Ajuntament de Barcelona al segle XIV.
Es va dur a terme la recreació dels
fets que varen succeir allà mateix, al
Castell, a l’any 1469 . D’aquesta forma es vàrem dividir en dos bàndols,
els atacants i els defensors del castell.
La història ens diu que van ser 70
soldats els defensors del castell, contra 1000 atacant, i que es va trigar 30
dies per poder entrar al castell.
La recreació va ser mot visual i participativa ja que hi va col·laborar molta
gent. En l’atac es van haver de superar tres línies de defensa, les seves
portes fortificades, i finalment, gràcies
a la Bombarda Antonia (canyó amb
pólvora)
que van portar expressament des de Barcelona, es va poder
derruir part de mur i conquerir el Castell. Una reproducció de la Bombarda ,feta amb cartró i construïda per un artista local, i molta vestimenta de l’època,
vàrem aconseguir que l’activitat fos tot un èxit, digne de les millors exteriors de pel·lícules.
L’aplec es va acomiadar després del dinar i del tradicional tast de postres i de Ratafia, tot tornant a Gavà sobre les
17 hores. Molt contents i satisfets d’haver gaudit d’una bona jornada.

Auca
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NOTICIES

EL REPORTER DE LA UME

Premi a la sostenibilitat i
ecologia
El passat dia
9 de Abril va
tindre lloc els
repartiment de
les distincions
Premis Ciutat
Vila de de
Gavà, que el
Ajuntament de
Gavà entrega
cada any a
persones
o
entitats destacats en els
diferents àmbits de la seva
actuació han
destacat i son
mereixedores
del reconeixement.

Aquest
any
ens van concedí a l’UME al premi de Sostenibilitat i Ecologia
d’acord en las tasques de divulgació ecològica i sostenibilitat. En especial als treballs fets en la recuperació
del patrimoni històric així com la protecció de l’entorn
natural.
L’acte es va celebrar a la Sala Maragall i va comptar
amb la presència de les primeres autoritats de la Vila, i
un nombrós públic. Va fer la recollida del premi el president de l Entitat Manuel Garcia que va destacar amb
les seves paraules que l’UME ha estat des dels seus
orígens, i estarà sempre, treballant en la defensa del
nostre patrimoni natural i històric.

Secció d’Espele. Compra de material
Aquest últim mes s’ha procedit a la compra de nou material per a la secció d’Espele. Així d’aquesta forma,
s’han renovat les cordes amb la compra de dues bobines de 100 metres cada una. Es tracta tracta de corda
semiestàtica de 10 mm marca Kordas, mode Dama.
A més de material auxiliar: raspall, roturadors i tirants.
El material ha quedat per la seva utilització a la secció
d’Espele.

Auca

Premis de la nit del Esport
Com ja sabeu cada any l’Ajuntament de Gavà celebra
la nit de l’esport, en la que es premia a tots aquells
esportistes o entitats que han destacat, ja be sigui en
consecució de fites i/o en la divulgació de l’esport.
Aquest any, el passat dia 2 de juliol van ser concedits
el premi d’esportista destacat al Toni Callén, per la
seva participació i classificació en las marxes de resistència, tant a nivell nacional com internacional.
També en l’apartat de divulgació de l’esport, es va
premiar a la secció de petits escaladors per el treball
portat a terme durant el darrer any. En la iniciació a la
escalada als més petits. En especial es va fer esment
especial, a la Pili Miro, que acompanyada d’una representació dels petits va recollir el premi.

Pel que fa al guardó de l’apartat esport, salut i natura ,
es va premiar el projecte d’unió entre barris de Gavà,
mitjançant una activitat física saludable, impulsat per
les Associacions de Veïns de Can Tries, Ca n’Espinós, Bruguers i l’UME.

SUSTITUCIÓ llibre de la
Morella.
Aquest passat mes es va substituir el llibre de signatures de la Morella ja que estava complert.
Dipositant un nou llibre per
a que tothom que vulgui
deixar las seves notes o
comentaris.
A la secció Arxiu es guarden
els llibres que s’han pogut
recuperar. No deixa de ser
interessant llegir quina és la
raó de la gent que puja a la
Morella, i en especial d’on
venen.
En aquest cas el llibre es va
iniciar el dia 1 del Gener del
2019 i com a notes significatives tenim notes escrites en
Angles,
Frances,
Rus,
Suec , Aleman a mes de
Catala i Castella
Molts dels escrits tenen un caràcter personal que no
podem reproduir, la majora ens parla del esforç per
pujar i el magnífic paisatge que es pot contemplar, es
reproduït dos dels escrits que podeu veure en las fotos
Es molt important que quan el llibre estigui ple recolliu
el llibre i comuniqueu per la seva reposició.

III EPOCA NÚMERO 53

Página 7

Primera experiència formant part de
Porto des de ben petita gaudint dels campaments de la UME, molts campaments base i alguns itinerants (en aquella època no hi havia Anar i Tornar). Quan em vaig fer més gran, vaig passar a portar el grup de Itinerant, com a
monitora, durant 2-3 anys. L’última vegada que ho vaig fer va ser va 11 anys, en el itinerant dels campaments de
Flamicell 2006. Poca experiència al campament base, molt poca.
Primavera del 2019, rebo una trucada de l’equip de monitors i em demanen, a mi i a altres sòcies, si volem i po-

dem formar part de l’equip d’intendència dels campaments del proper estiu, que seran a Bagà. La decisió la prenc
ràpid, si em necessiten ni hi ha cap dubte, me’n hi vaig.
Comencem a coneixer’ns, a organitzar-nos, a aprendre de l’anterior equip. Anem fent feia, per sort, en Joan Comas havia fet el estiu passat un dossier amb les tasques que te l’equip d’intendència, amb les característiques que
havia de tenir la cuina per poder cuinar per a tanta gent, propostes de menú, racions de tots els ingredients per

poder donar menjar durant 10 dies, 5-6 vegades al dia, per a una gran colla.. Aquest dossier es va donar força
confiança i vam veure que podríem fer-ho. Vam quedar amb l’equip de cuina d’altres anys, la Mercè, la Montse, la
Mari.. vam prendre molts apunts.. ens van donar molts bons consells..
Més tard vam rebre consells de Josep Maria Comas, referent a la gestió de tot plegat, de no agobiar-nos, de confiar, de treballar molt, que no cal ser un bronques, que cal tolerar a l’altre, per que sent bronques tens més problemes més endavant... Si estem tranquils tot sortirà bé..
El dia de inici ja s’acostava. Portar tresoreria, tenir efectiu, pagar transferències.. tot ben anotat... Anar a comprar
al menjar i el material, preveure el menjar fresc pels primers dies, fer els encàrrecs, recollir-los...

Dia abans de campaments, ens truquen des de la Cerdanya que els
campaments

itinerant

necessiten

tres tendes noves, per que no poden continuar amb les que tenen. El

mateix dia de muntar el campament
l’equip d’intendència no pot prescindir de ningú.. cal buscar un voluntari que faci la compra i les hi pugi.
Ho aconseguim. Fet.
El dia de sortida, plou a vots i barrals..
La Furgoneta amb el menjar i els materials per muntar el campaments punxa a
mig camí. L’autocar arriba al campa-

ment, l’equip de monitors s’encarrega
de atendre els infants i l’equip intendèn-
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l’equip d’intendència de campaments,
cia baixa motxilles del autocar i les posa a cobert, mentre part de l’equip comença la operació de neteja de la cuina
i posada a punt de l’espai. Segueix plovent
Arriba la furgoneta dues hores més tard, autocar ja descarregat i petits a cobert, l’equip d’intendència, sota la pluja, descarrega la furgoneta i comença a muntar la cuina. Quina feinada... Al migdia preparem alguns entrepans
pels monitors i comencem a tenir la cuina quasi a punt. A la tarda deixa de ploure i podem muntar les nostres tendes, els petits, per sort, dormiran a un aixopluc, tots junts. A mitja tarda preparem el sopar... Fem el primer àpat
amb èxit... ufff.. superat.. Nens al llit, nosaltres ens reunim per valorar dia i organitzar el dia següent i a dormir..
Molt cansats però amb energia.
Set del matí, un altre dia comença. Preparar el esmorzar. Servir-lo. Muntar tendes dels petits. Preparar dinar. Servir-lo. Preparar berenar. Preparar sopar. Servir-lo. Preparar llet i galetes.. fer reunió de valoració i organització del

proper dia.
Picades, ferides, cops, ampolles.. la farmaciola sempre apunt per atendre als petits.
Menjar especial pels al·lèrgics, mesures de protecció, plats especials pels dies especials, no ha faltat cap detall..

Revisió constant de tendes, que si els vents, que si les cremalleres, que si hi ha un forat..
Trucades del campament Itinerant tenen una passa de mal de panxa, hem de recollir alguns joves i baixar-los al
campament base.
Ajudar en els serveis del “petit xef”, on els infants preparen postres especials.
Portar el dinar a la Font del Adou.. furgoneta carregada...
Baixar a comprar al poble per comprar el menjar fresc, encarregar-lo, recollir-lo...
Quan baixen els grans d’anar i tornar i més tard els de itinerant, l’equip de cuina ha de gestionar-ho, els grans
mengen més i es valora canviar coses del menú..
L’equip de monitors vol berenar a les 17:30 i tot està llest, i els petits berenen a les 18:30 per que s’han liat fent
una activitat.. O bé al revés, ens demanen tenir el sopar llest a les 20h.. i son les 20:45 quan ens hi posem per que
l’equip de cuina no havia calculat bé els tempus..

...... Un no pot parar mai..... I si un para, l’equip ho ha d’assumir, a vegades pot, a vegades no, es molt complicat.... treballar, treballar, treballar i no agobiar-se...
Per sort l’equip s’ho ha pres amb humor, hem rigut, hem tingut els nostres moments... Formàvem un equip “excel·
lent”: coordinadors de cuina, responsables d’intendencia, responsables dels menús especials, responsables del servei mèdic, responsables de tresoreria, responsables de tenir-ho tot net, responsables de encendre els fogons, cadascú assumia les seves responsabilitats, i ajudava al resta de l’equip en les seves.... Tot es feia, i totes ho fèiem
possible
III EPOCA NÚMERO 53
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Bagà 2019.
També hem de reconèixer que ens ajudat molt, haver tingut sòcies que ens han animat els dies que han vingut,

unes cantant cançons, altres tocant la guitarra, tots donant un cop de mà a la cuina o a la farmaciola, anant a buscar malalts al campament itinerant, portant-los al metge.. La UME té moltes sòcies implicades amb ganes de col·
laborar quan se’ls hi demana, o quan elles veuen que poden ser útils, ho fan tot super encertadament.
Gràcies.
Els campaments i la tasca de l’equip d’intendencia no te sentit sense un equip de monitors que s’encarrega del resta de la feina, la feina amb els infants. La UME compta amb un equip de monitors molt bons i implicats, per que
ells, a més de fer de monitors dels nostres petits des de les 8 a les 23:30.. quan acabaven es reunien, valoraven
dia, s’organitzaven per al dia següent, compartien les dificultats que havien tingut durant el dia, i buscaven solucions entre tots per que l’endemà fos millor... Dormien poquet, i a les 8h un altre cop amb energia, atenien als petits
creativament.
Gràcies.
No havia pres mai consciencia de que vol dir formar part de l’equip d’intendència, l’antic equip feia molts anys que
ho feia, i ho feia amb tanta naturalitat i seguretat que no es notava la feinada que feien... A més ho feien tranquils,
resolien les coses a mida que anaven arribant, sense presses, sense posar-se nervioses, gestionant també l’equip,
cuidant l’equip...
Gràcies.
A la UME som gent que no ens
cansem, que les dificultats ens

fan aprendre, que gaudim de la
feina feta...

N’hem

d’aprendre

encara molt més, i esperem els
anys ens ensenyaran a fer-ho.
( informo que l’any que ve, sinó
passa res, repeteixo..jejejeje)

Equip d’intendència.
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Elisabteth Vergés
Fa uns mesos la Secció juvenil de la UME ens van convidar a visualitzar el Documental “encordades” mentre ens

oferien unes tapes, aconseguint així una mica de diners per al seu viatge estrella de l’estiu.
En aquell reportatge vaig descobrir, vaig conèixer, em va sorprendre l’esperit de superació, la força per fer-se
valer d’unes dones catalanes per fer-se un lloc en l’escalada i en l’alpinisme. Hi sortien alpinistes i escaladores
catalanes de diferents èpoques, que ens ensenyaven la seva passió per la muntanya, explicant la lluita personal
per fer realitat els seus somnis d’alçada. Un recorregut per la història femenina de l’alpinisme i l’escalda a Catalu-

nya, des la mà d’uns testimonis que han sobrepassat barreres i estereotips, des dels anys 40 fins a l’actualitat.
Qui no l’hagi vist, ja ho sap, un gran reportatge on hi col·labora TV3 i que es va retransmetre a “Temps d’
Aventura”.
Aquell reportatge em va fer saber el nom d’aquelles escaladores catalanes que van iniciar la feminització d’aquest
esport aquí a Catalunya: Carme Romeo, Monica Verge, Ester Sabadell, Helena Alemán.. i Elisabeth Vergés.

Aquest mes de setembre ens va deixar Elisabeth Vergés escaladora i alpinista barcelonina. Fou una pionera de l’
escalada femenina als Països Catalans. Era vinculada al Club Muntanyenc Barcelonès i al Centre Excursionista
de Catalunya.
Durant els anys seixanta va realitzar nombroses escalades, algunes de les quals van significar primeres ascensi-

ons femenines com la Peña Sola de Agüero o el Puro dels Mallos de Riglos. A més, va escalar a Montserrat,
Cadí, la Riba, Oliana i Ordesa entre altres massissos pirenaics, formant cordada habitualment amb Josep Manuel Anglada, Joan Cerdà, Jordi Pons i Francesc Guillamon.
Elisabeth Vergés va ser de les primeres alpinistes a participar en expedicions fora d’Europa, com a l’Ahaggar
(1967), Kenya (1971), Grenlàndia (1973

i 1978) i els Andes peruans (1980).

Reconeixement? Admiració? Crec que les
dones hem avançat força però encara queda molt camí per recórrer. I una bona fór-

mula per provocar canvis, és aquesta, que
els petits puguin admirar dones que han
lluitat i que han fet grans gestes.. Fer més
visibles les seves accions, les seves proeses,
resaltar-les.. I així, mica en mica, podrem

tenir una posició més igualitària.

Brugués Comas
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PASSEJADA CIRCULAR PER UNA DE LES FAGEDES MES ESPECTACULARS
Amb l’arribada de la tardor els boscos es vesteixen de bells colors on passejar i gaudir de l’entorn
és un autèntic plaer per a tos els sentits. Aquesta
ressenya que descriuré no preten ser minuciosa a
l’hora de prendre un camí o un corriol i en general
una ruta, només dono una idea d’una ruta circular
per a fer un tastet d’una de les meravelles naturals
de Catalunya. Cadascú podrà gaudir de l’espai,
descansant, passejant i per una estona aturant el
temps dins d’un entorn privil.legiat.
Deixarem el cotxe al coll de Bracons en un petit espai
que trobarem a la mateixa carretera on si arribem tard
ens constarà aparcar. Des del costat sud del coll surt
un camí barrat per una tanca que no permet el pas de
vehicles i que en un descens suau ens aproparà a
l’àrea de bosc de la Grevolosa passant per La Pastera
i estant atents a un petit rètol en un camí que surt a
l’esquerra que ens indicarà que estem a uns 20 minuts a peu de la Grevolosa. De camí trobem roures i
boixos i desviant-nos uns metres la font de la Grevolosa. Si retornem al camí inicial anirem davallant fins a
la fageda. Aquesta fageda és una joia botànica amb
arbres monumentals de més de 300 anys i exemplars
de fins a 40m d’alçada. L’any 1991 es declararen 3
exemplars com a monumentals i s’hauria d’esperar 25
anys més tard (2016) per a que es declarés tota la
zona natural com a arbreda monumental i actualment

pertanyent al EIN Serra de Milany-Sta.Magdalena i
Puigsacalm-Bellmunt. En aquest indret existeixen plafons informatius i rètols on s’indica quins són els arbres
monumentals catalogats i explicacions sobre l’àrea natural on ens trobem. A partir d’aquesta zona el camí segueix davallant fins a l’Ermita de Sant Nazari, originària
del segle XIV, ubicada enmig d’una clariana al bosc i
presidida per dos roures centenaris. Aquí podem aprofitar per fer una parada i gaudir de l’entorn. A partir d’aquí
seguirem un sender en baixada pel costat del torrent de
la Grevolosa on després de passar un bonic pont de fusta i posteriorment un plafó informatiu sobre la fauna de
l’indret ens conduirà a la reproducció d’una antiga carbonera. El carboneig va perdurar fins a mitjans del S.XX i a
través del carbó generat amb branques, terra, fusta, pedres i gleves es produia energia. No deixem de seguir el
torrent i passarem a tocar dels aparcaments habilitats de
la Grevolosa per la seva zona sud. A partir d’aquí se
segueix una pista a través de la vall del riu Fornés on el
paisatge canvia amb prats on pasturen les vaques i on
trobem masies habitades com la de El Güell. La pista
ens conduirà fins a una cruïlla de camins i uns rètols
indicadors del GR-151.1. Nosaltres el prendrem per l’es-

querra on indica que la Collada de Bracons es troba a
2,66 kms i no el deixarem ja fins al final de l’excursió
passant ara pel collet de la Cometa amb bones vistes de
la zona i que ens tornarà a endinsar a la Grevolosa prenent una ruta catalogada com a curta a través d’un rètol i
que tornant a passar per la font de la Grevolosa que ja
havíem vist ens portarà de nou al coll de Bracons en poc
menys de 20 minuts.
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DEL PAIS. LA GREVOLOSA

SOM XERINOLIS !!
La UME sempre ha estat al costat de la cultura popular, per
aquest motiu l’any 2008 es va pensar en nosaltres per custodiar la Cuca Mallola. Des de llavors, amb més o menys

FITXA TÈCNICA
Punt origen/final: Coll de Bracons (1.132m), uns metres passat el km 25 Crta.BV-5224, i passat el
Km 9 de la GIV-5273, en el límit entre la comarca d’Osona i la Garrotxa.
Com arribar: En cotxe des de Vic per la C-17 direcció Torelló, C-37 sortida Sant Andreu de la Vola i
Crta BV-5224; des d’Olot per C-152 i C-37 túnel
de Bracons, i des de Joanetes per la GIV-5273.
Des de Sant Pere de Torelló Crta.BV-5224. Servei de bus regular Vic-Manlleu-Torelló-Sant Pere
de Torelló.
Distància: 6 km
Desnivell: 320m + 320m- uns 640m desnivell total
aprox.
Temps: Unes 2 hores (passejada tranquil.la) sense
aturades.
Dificultat: Fàcil. Apta per a tothom. Amb pluja o terreny humit precaució a la baixada fins a la arbreda monumental de la Grevolosa, terreny lliscant.
Senyalització: Rètols de la Grevolosa, plafons informatius dins la fageda, GR 151-1 (Camins Abat
Oliva). Corriols i camins força evidents.

assiduïtat, els més petits de la nostra entitat han tret a ballar la cuca als cercaviles de festa major. Aquest any ha
tocat a la secció menuts aquest honor, així que per Sant
Pere vam poder gaudir del cercavila xerinolis pels carrers
de la nostra ciutat. El 28 de setembre a més hem participat
en la gimcana que juntament amb altres entitats culturals
(castellers, esbart dansaire, companyia general del foc…
etc) s’organitzà a la Torre Lluc. La prova que vam organitzar consistia en muntar uns trencaclosques i fer equilibris a
l’slackline. La propera cita la tindrem el 14 de desembre,
per Sant Nicasi que és la nostra festa major d’hivern. Si hi
ha infants interessats en participar al cercavila, poseu-vos

Enllaços d’interès de la ruta:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-fageda-de-lagrevolosa-osona-serra-dels-llancers-8161998 //
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneixeu-nos/arbresmonumentals/am_arbres_monumentals_fitxes/osona/
fageda_de_la_grevolosa_faigs_monumentals_i_ii_iii/

en contacte amb nosaltres a secretaria o a la secció menuts. Som Xerinolis !!
Magali Amat Casanova
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Marxa del Garraf
Amb aquesta ja són 7 les meves participacions a LA
MARXA DEL GARRAF, i com totes les anteriors, ha
sigut espectacular.
Sabeu com vaig començar? Jo ja caminava per les
muntanyes. Era l’any 2004 quan a finals d’Octubre tornava a casa en tren .Vaig baixar a l’estació de Gavà i
allà mateix, a pocs metres de l’estació, vaig veure la
pancarta on s’indicava la pròxima celebració de la 10a
Marxa del Garraf. No m’ho vaig pensar massa. Com
que la pancarta estava penjada al costat mateix de la
nostra antiga seu, a la Rambla de Gavà, vaig pujar a
demanar informació. En aquell mateix moment em vaig
fer soci i em vaig inscriure a aquella MARXA.
Aquest any dels XXV anys, també he tornat. És la setena, com deia abans. També, des de fa uns quants
anys, ajudo en el que puc en la seva organització. Durant els últims anys, el dissabte abans he marcat alguns trams, sempre acompanyat d’amics de l’entitat,
aprofitant el moment per passar bons moments plegats. Aquest any, en Víctor m’ha encarregat altres feines; per dissabte al matí, ajudar a carregar les furgonetes al nostre local de material. Que per cert, fa un parell
d’anys que el tenim a peu de carrer, ja no ens cal baixar el material per aquelles estretes escales del local
anterior, on fins i tot podia perillar la nostra salut, patint
alguna caiguda.
Per dissabte a la tarda, vam anar a Campgràs, a ajudar
en el muntatge de la carpa i a esperar l’arribada de les
nostres valentes voluntàries, que serien les veritables
protagonistes d’aquest difícil control, passant-hi tota la
nit, per tenir-ho tot a punt per quan arribessin els primers participants.

Però per diumenge vaig canviar els papers, i em vaig
convertir, com per art de màgia, en participant de la
XXVMG. I dic màgia amb totes les paraules; es un luxe
participar-hi i gaudir de tot, de la muntanya, del paisatge i sobretot, del bon ambient que trobem en tots els
controls gracies als voluntaris que, sempre amb un
somriure a la boca, reben als caminadors.
Eren quarts de sis del matí que posava la motxilla i els
pals al costat de les baranes de la sortida, per guardarme un bon lloc i sortir dels primers.
A les 06,00 en punt es va llençar el coet i ens vam posar en marxa. Des del primer moment, vaig agafar un
bon ritme, sense córrer, però amb un ritme exigent. Tot
i així, donat el creixement de les curses de muntanya,
durant una bona estona em va estar passant gent corrents, de manera que va arribar un moment en que em
semblava que anava dels últims....
L’arribada a Campgràs, a les 08,10 del matí, va ser tota
una alegria. Feia moltíssim fred, però les nostres voluntàries ho tenien tot a punt; la xocolata, el brou i sobretot, el dònut, elements prou significatius com per donarnos ales pels següents quilòmetres.

Fins aquí tot havia sigut un continu pujar i baixar turonets. Però a partir de Campgràs la cosa va canviar. Els
següents 10 qms van ser de baixada, per dirigir-nos
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cap a la platja de El Garraf. Una baixada espectacular
en ziga-zaga, sempre en direcció al mar, fantàstica.
Quasi des de la sortida, vam anar junta la Belen, el Toni
i jo. La llàstima en aquest tram va ser la caiguda de la
nostra companya d’ume, la Gladys, qui va patir una seriosa caiguda que la va portar directament a l’hospital. Tot
el meu record, Gladys!!
A les 10,10 arribava doncs a El Garraf, el segon control,
amb entrepans i begudes. Aquí estem a la glòria, som a
la platja, al costat d’aquelles casetes tant maques i característiques d’aquest poble. Un entrepà de xoriço, vi en
porró, salutacions a companys i continuem, que ara toca
pujar a Can Lluçà, una petita escalada que ens porta al
costat d’aquesta masia. Des d’aquí seguim per pista ample fins arribar al control de Can Massana, segellem, ens
endolcem amb gominoles. Que molt poc pel 4art control,
situat a la pista de Begues. Aquest any no hem anat a
Solius amb el control de la botifarra, perquè les pluges
han espatllat tant els camins, que el feien impossible per
les furgonetes. Per tant, la botifarra i el vi en bota aquesta vegada el vam fer a la pista de Begues, en un petit
racó on vam estar de cine.
Poc després ens vam posar en marxa. Sempre amb la
Belen i el Toni, de seguida vam enfilar l'última pujada del
dia, la Serra de Guarda. Un cop dalt, ja només tindríem
baixada fins arribar a la plaça. De seguida arribàvem al
5è control, a La Clota, amb més entrepans, més salutacions a companys i seguim. Eren quarts de tres quan ens
posàvem de nou a caminar. Anàvem molt bé, físicament
i moralment, així que xerrant i rient, vam agafar el camí
Medieval i ens vam plantar a quarts de quatre a La Sentiu, el 6è control. Més gominoles, xocolates i seguim, que
només ens queden 4 qms, menys d’una hora. I així va
ser, a les 16,30 quan entràvem, corrents, a la Plaça Jaume Balmes, de Gavà, on teníem el darrer control. La
alegria va ser immensa. Ens esperaven els nostres companys i molt poc després d’arribar, el Miquel va llençar el
coet que indicava la cloenda d’una jornada històrica per
la UME, la nostra XXV MG. Ara ja només resta descansar una mica i esperar a partir de ja l’arribada de la XXVI
edició, però això ja serà l’any que ve.

Jordi Vilajoan Gimeno
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NO AL PLA de Ponent,
Després d’un temps
que semblava que el
pla urbanístic havia
passat a millor vida,
ara ens trobem altre
vegada que es vol
tornar a la seva actualització. L’esclat de la
crisis va fer “posar en
pausa” el projecte..
però anys després ha
tornat altre vegada.
Des dels seus començaments
l’UME
ha estat en contra. Ha
estat en contra en tot
el que representa un
atac sobre el nostre,
ja degradat, territori i
en especial en perdre
una de les poques
zones verdes que encara ens quedant.
En el seu dia ens vàrem preguntar el per què de la necessitat que té la nostre població de fer un creixement
d’aquest volum: 3000 habitacles. Quina necessitat té Gavà de créixer tant? Vàrem aprofundir en la defensa dels
terrenys que són uns importants pulmons verds, i que tenim encara lliures. Que a més representen uns actius
biològics per moltes de les espècies, tant animals com vegetals. No oblidem que és la connexió natural que tenim entre la muntanya del massís del Garraf amb la zona costanera, l’anomenat corredor biològic.
Però a més avui dia, entre altres arguments, tenim un de molt més important i actual: El canvi Climàtic, argument
que juntament amb tots els altres, ens dona més força en contra del Pla.
El canvi climàtic, i quan diem canvi climàtic no em refereixo a nivell mundial, toquem els peus a terra, toquem la
nostre àrea. Com ens pot afectar al baix Llobregat? Com ens afectarà directament sobre les nostres vides?
Quins són els riscs que tenim a sobre?
Hem de contribuir a minimitzar el seu impacte o per contra contribuïm a empitjorar la situació? en aquest dies ja
no es parla de canvi climàtic es parla de EMERGENCIA CLIMATICA
Abans de qualsevol acció sobre l’àrea hem de preveure quin efecte pot tenir, no ens podem permetre errors, ens
va el futur.

Mentre ajuntaments com el de Barcelona s’estan afanyant per protegir las poques zones verdes que tenen: per
exemple el Parc de Collserola, aquí tirem pel dret: més habitatges, destrucció de zones verdes, augment de la
pressió en les ja carregades estructures, carreteres, gestió de l’aigua, depuració, i tot això per a que? Ja no és
vàlid argumentar i gestionar perquè el impacte sigui el menor possible, el que necessitem es que no hagi impacte
ni petit ni gran, es tracta de minimitzar tot allò que ens ajudi a no malmetre més al nostre entorn.
Gavà sempre s’ha caracteritzat per el seu entorn natural. Tenim el mar i la muntanya a tocar, l’espai que es pretén urbanitzar trencarà aquest equilibri que ara tenim. I si el que volem es deixar un Gavà millor per les futures
generacions hem de treballar ara, no deixem que ens destrueixin.
Us convidem que participeu en totes les activitats que des de la Plataforma ”Salvem el Calamot .No al Pla de
ponent” es portaran a terme. Anirem informant de les diferents iniciatives, el objectiu està més que clar: ATUREM
EL PLA DE PONENT.

Auca
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SECCIÓ

Dia 14

BTT

Pessebre a la MoPujada caminant des de Begues i en btt des de Gala d’Olesa de Bovà
nesvalls

Dia 15

UME

Pessebre a Sant
Es farà caga tió i activitats incolses dins de la Marató
Magí de la Bufade TV 3
ganya

Día 21

BTT

Bicicalçotada

DATES

SECCIÓ

ACTIVITAT

DIA 18

Senderisme

Sortida

Excursió pel Montsant

Dia 25

Senderisme

Sortida

Etapa de la volta a Catalunya

Horari Secretaria
Dimecres i divendres

De 19:00 a 21:00 hores

ACTIVITAT

DESEMBRE2019

DATES

DESCRIPCIÓ

A les caves Canals i Domingo. En bici i cotxe

Horari Boulder
Dilluns
Dimarts

GENER 2020

DESCRIPCIÓ

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

Horari Rocòdrom
Dimecres

Divendres 19:00 -22:30 h.

Dimecres 19 a 21 h.

Dissabte

Dijous

Diumenge

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

20:00 - 22:00 h.

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

