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EDITORIAL

LA DONA I LA MUNTANYA

El passat divendres dia 6 de març, com ja sabeu, es
va fer un homenatge a vosaltres, a les dones de la
entitat que us estimeu la muntanya. Un homenatge
a les dones pioneres, i a totes les dones, com vosaltres, que assoliu els vostres propis reptes.
La presencia de dones a la entitat és força alta, si
ho comparem amb les altres entitats esportives de
la ciutat, on els homes son majoritaris. En concret el
40%.. I per quina raó passa això a la nostra entitat?
Una raó és per que no som una entitat competitiva,
la nostra oferta d’activitats son sempre participatives. Les dones prefereixen la pràctica de l’esport no
competitiu, encara que això no vol dir que no hi hagi
dones competint, i a molt bon nivell.
Un altre raó, pot ser és que les dones també volem
experiències vitals i enriquidores de participació en
la comunitat, i la UME n’és un bon lloc. Fer esport
es una gran activitat amb molt d’èxit entre les dones, i més, si es fa a la muntanya.
També creiem bo destacar que la UME te moltes seccions, i és força Inter generacional, venim infants, joves i adults. I molts
dels nostres socis, son socis familiars, volem dir que si tu ets un soci de l’entitat, no pots entendre que no ho siguin els teus fills
o la teva parella. La UME es una entitat “familiar”, no individual. Sovint les inscripcions a entitats esportives son individuals, en
canvi, la nostra entitat te un altre concepció, que s’incorpora en la percepció del soci, és d’un altre manera. I cada part de la
família, s’implica o encaixa com vol o on es sent més a gust, la UME hi te moltes seccions i molts espais on participar.
Com dèiem, la entitat te moltes seccions, i a totes elles la presència de les dones és activa. Fem Alpinisme, Escalada, Espeleologia, Senders, Natura, Secció Menuts, Infantil i Juvenil, som guies del castell...

Però encara tenim camí per fer. Encara que la presència de les dones ha estat i és molt important en totes les activitats de la
UME, ja sigui com a voluntàries o en tasques d’organització, a les dones encara ens costa assumir responsabilitats dins de les
juntes, dintre dels càrrecs de lideratge. Si revisem la nostra historia, l’entitat es va fundar al 63 i fins al 72 no vam tenir les 2
primeres dones que assumien la vocalia de la Secció Infantil.
En aquests 57 anys, només han hagut 18 dones a les juntes en front de 86/88 homes.
Al 2020 la nova junta ha incorporat a tres membres a la seva junta directiva, 3 de 10, entre elles la presidenta, i dues vicepresidències.

Però això també es pot mirar des de un altre perspectiva, si els homes hi han pogut ser, ha estat per que a casa, han tingut
una dona que ha pogut assumir tot allò que calia, i ells han pogut implicar-se més.
Així que si la UME és una entitat amb tants anys de història, és gràcies, a la responsabilitat de totes les dones..I per tot això
hem cregut que era important fer-vos, fer-nos aquest homenatge.
Recollir tots aquells grans reptes muntanyencs que heu assolit.. heu participat moltíssimes sòcies enviant-nos fotografies.. Ha
quedat una molt bonica exposició. Que podrem veure durant un temps a l’entitat.
Tenim molt camí per fer.. a les dones de la UME energia i força no ens en falten.

Moltes gràcies.
Bruguès Comas
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INVASIÓ AL CLIMBAT

Fundació MONA

El passat dissabte 25
de gener els nostres
petits escaladors i els
seus pares van envair el Climbat de
Barcelona. Sí, si,
correcte, van ENVAIR, us ho imagineu? 50 persones de
cop tot juntes a dins
del Climbat? La veritat és que gràcies a
la super organització
de l'activitat tot va
ser molt fàcil i divertit.

Van començar a
les 16.00h puntuals, alguns, els més incansables, ja hi
havien arribat al dematí.
L'organització preveia que cada parella d'adults es
feria responsable de 3 o 4 nens, i tot ha funcionat molt
bé. Es van armar 4 vies, a més hi havia les vies
amb auto-segur i va ser suficient perquè tothom pogués provar l'escalada i gaudir del dia.
.
Els petits van pujar i baixar diverses vegades, sols i/o
assegurats, mentrestant, per als que esperaven el seu
torn hi havia molts exercicis divertits per fer per tot
arreu. Fins a les 19.00 no van parar.
.

Això sí, els altres escaladors que van entrar aquella tarda, van flipar, segurament no s'esperaven tanta
gent aquell dia!
Una experiència molt divertida a tots els nivells,
s'haurà de repetir.

El 27 d’octubre els menuts de la UME i les seves famílies vam anar fins la fundació Mona, a Riudellots de la
Selva. Pels que no ho coneixeu, la fundació MONA és
un centre de recuperació de primats. Lluny de les filosofies dels zoos, aquesta fundació adopta ximpanzés que
han viscut en pèssimes condicions en circs, treballant
per Tv o com mascotes privades i intenta donar-los un
altra oportunitat de viure més dignament. L’excursió va
ser una bona proposta per poder debatre i parlar de
benestar animal, de respecte als altres ésser vius, entenent la diferència entre animal domèstic i salvatge i
per quin motiu no sempre podem tenir la mascota somiada. Aquest tipus de sortides les emmarquem dins
UME-menuts ja que pensem en els infants com a protagonistes del futur i son ells qui han de passar a l’acció
i convertir-se en agents del canvi per una societat més
sostenible i respectuosa amb la natura.
Deixant de banda el rerefons ètic sobre benestar animal, tots nosaltres vam gaudir molt veient ximpanzés i
macacos i vam aprendre què mengen, com es comuniquen, com viuen..... i els infants van realitzar un taller
on van crear un joc-llaminadura que els ximpanzés esperaven amb delit durant la nostra visita.

Anna Labianca

Gràcies Pili i fins la propera!
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Magalí Amat
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Fita i Petjada
La tarda del passat 22 de novembre la UME va tenir la
sort de comentar el llibre “3 nits de torb i 1 Cap d’Any”
amb l’autor Jordi Cruz meteoròleg de TV3. També es va
comptar amb la valuosa intervenció de Nèstor i el nostre
responsable i coordinador del Club de lectura de Muntanya, Juan Pérez.
El llibre relata com el 30 de desembre de l’any 2000, uns
excursionistes es disposaven a fer el cim del Balandrau,
situat al Ripollès amb una alçada de 2585m.
Un canvi de temps imprevist va fer esdevenir una senzilla
excursió en un terrible malson. El torb i una tempesta de
vent que aixeca la neu del terra, va fer que la zona on
eren els excursionistes fossi una trampa molt perillosa.
Van intentar escapar baixant la muntanya el més aviat
possible però 9 d’aquestes persones van deixar-hi la vida.
I els equips de rescat van trigar dies a recuperar el cossos.
L’autor ens explica que el llibre és un homenatge a l’equip de rescat i a les persones que van
perdre la vida. Però a banda del drama humà l’obra també vol obrir una reflexió sobre la formació, la prevenció i la seguretat a la muntanya. Així com la fiabilitat de les previsions i la prudència a l’hora d’interpretar-les.
Placi Ivars
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Bicicletada a la platja
El 1/03/20 com més de 100 inscrits a la 33ª edició de la BICICLETADA davant de el local de l'UME i sota l'arc
de sortida, un cop feta referència a les normes de seguretat per als ciclistes, Va arrencar la passejada de 14
quilòmetres en direcció a la platja, en un entorn festiu, aquesta sortida familiar i d'amics es va dirigir a al lloc de
passeig marítim on un grup de voluntaris ens esperava amb el clàssic esmorzar de xistorra, botifarra, beicon,…
begudes i cafès. Es va fer el tradicional sorteig de material ciclista facilitat per Cicles Subirà, Bikes Miquel Castillo i Base Castelló Esports va animar encara més si cap als tots participants. Un cop recuperades les energies
vam tornar pel carril bici de nou a Gavà, percebent per part de tots els participants la bona estona passat i l'esperances de tornar l'any que ve..
Santi Trujillo
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LA FACU: UNA PETITA AVENTURA
El passat 1 de desembre, els nostres petits escaladors van afrontar un nou repte d’escalada.
Aquesta vegada van quedar tranquil·lament a les 9.30 a La Facu, una muntanyeta al costat del poble de Canyelles.
L'única en arribar tard va ser la Pili amb l'excusa que li havien tallat la carretera...sort que hi havia testimonis amb
ella, si no haguéssim pensat que havia anat de festa la nit abans!
Després d'una caminada curteta però amb pedres i
bastant empinada, van arribar al lloc d'escalada, el
van mirar i van pensar "això està xupat". Sense més preàmbuls en Peter va muntar les tres vies:
dues pels petits i una per a les mares que, després
del curset, estan fetes unes expertes i no hi ha qui les
pari a elles tampoc.
Un darrera l'altre van pujar a dalt. Una, dues, tres vegades sense parar, sense respirar! La veritat era que
les vies tampoc eren tan faciletes com semblava al
principi, però bé, cadascú va fer el que va poder, algú
amb por i altres sense, però tothom esforçant-se i
gaudint al màxim, que és l'important.
Al final de tot, quan ja estaven a puntet de desmuntar
el campament, la petita gran Ariadna, amb només tres
anyets, va fer la seva primera pujada, quina passada,
sense por i amb tota la seva petita gran força, pujant i pujant. En baixar no n'hi va tenir prou i va voler pujar una altra vegada... Aquesta noia és una verdadera promesa de l'escalada!
La matinada va passar en un plis, les panxes ja feien remolins, s'havia de baixar ràpidament per trobar alguna cosa
per menjar. Sort que no va ser molt difícil aguantar perquè era l’aniversari de la Gener i... sorpresa: el Sergi havia fet
un pa de pessic boníssim per tothom. Felicitats Gener! Moltes gràcies Sergi!

En baixar al poble es van trobar la fira de Nadal de Canyelles, quina festa! Es van unir a les taules dels veïns del
poble amb entrepans, patates i les immancables cerveses pels adults
.
Després del dinar, els més cansats i els que tenien coses molt importants per fer, van tornar a les seves cases. Només un grupet d'irreductibles va aguantar la festa una mica més i, si no hagués estat pels avorrits dels seus pares,
haurien aguantat més i més i més i més....
Anna Labianca i Marta Valero
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Full de denúncia
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UNIO MUNTANYENCA ERAMPRUNYA
FULL DE DENUNCIA Secció de natura
Dia:

gener 2020

Lloc

brugues

Municipi
Comarca

Gavà
Baix Llobregat

Ordre :

Hora Obser

Coordi GPS

ALTES DADES DE LOCALITZACIO
Urbanització Nostre Senyora Bruguers
DESCRIPCIO DELS FETS
El color blanc de las cases que sobre- surten produeixen tot un impacte
visual que és visible des de la pròpia línia de costa i des de Gavà.
El impacte és molt evident si tenim en compte que tot el seu voltant és color vermell
de la mateixa roca de Bruguers o el color verd del bosc
ES SOL.LICITA

Proposar reduir l’impacte visual, uniformant els colors exteriors de les cases a colors més
foscos o vermells més adients en el paisatge que els envolta.
Modifica normes urbanístiques de la zona afectada
Fotos

5

Noms Equip denunciant

Material aportat :
fotos
instaància

Signatura
Tramitació :

seguiment

Ajuntament de Gavà àrea urbanística
Ajuntament de Gavà àrea Medi Ambient
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Sopar d’aniversari
El passat 28 de febrer vam celebrar el 57 aniversari de la Unió Muntanyenca Ume als baixos del Museu
de Gavà.
Erem 80 socis de totes les seccions, compartint un sopar popular.
Vam fer un brindis amb cava i um pastís amb bengales. Moment molt màgic.
Es van fer també els reconeixements als socis distingits per les seves tasques realitzades en els darrers
anys.
Aquest any han sigut:
Genís Otalora de la Secció Senders
Xavi Domenech monitor de la Secció uenil
Manel Ortí soci de SEAMJ
Després es va fer un regal i reconeixement als socis que són membres des de fa 25 anys.
Mentres preniem café es feia el sorteig de coses de muntanya.
I per acabar un intent de sortir tots en una selfie.
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CURSET DE PRIMERS AUXILIS
El passat 7 de març una vintena de
socis de la UME vam assistir a un
Curs de Primers Auxilis dirigit per
Gemma Romeral infermera coordinadora de recerca en Neurologia
a l’Hospital del Mar.
Els coneixements estaven enfocats
en saber que fer i no fer en cas
d’accident i conèixer les principals
situacions d’emergència i com
hem d’actuar en cada una d’elles.
Vam poder conèixer el reglaments
de seguretat. Com fer l’acostament, la valoració de l’escenari i
ajuda al lesionat. Els passos a seguir davant de traumatismes, hemorràgies, immobilitzacions, infarts, cremades, emergències respiratòries,..
Vam poder practicar la reanimació cardio pulmonar i saber que hem de portar en la farmaciola quan
fem les nostres sortides a la muntanya.

És molt important oferir una adequada ajuda immediata abans que arribi l’ajuda especialitzada ja que
dels primers auxilis que li siguin donats a la víctima
pot dependre la seva vida.

III EPOCA NÚMERO 54
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Excursió riu Gaia
El passat dissabte, 15 de febrer, la
secció de senders va fer una sortida a
La Riera de Gaià; era la primera vegada que anavem per aquests indrets.
Una sortida de setze quilòmetres amb
pocs desnivells i que permet que la
gent vagi xerrant sense cansar-se.
Vàrem sortir del bonic poble de La
Riera de Gaià cap a Ardenya pel costat del riu Gaià, el qual baixa molt sec
perquè les seves aigües es recullen al
pantà del Catllar i alimenten la petroquímica de Tarragona.

Després vàrem baixar cap a la cantera
de El Mèdol, al costat de l'autopista,
per veure la pedra que van utilitzar els
romans per construir les edificacions de Tarraco i què també va servir per construir la catedral
de Santa Tecla de Tarragona.
Durant tot el trajecte vàrem poguer veure torres de guaita, les quals es van construir als segles
IX i X, per vigilar les incursions, "razzies", dels àrabs i els pirates segles mes tard.
Des de l'atalaia de la Torre de San Simplici
vàrem veure tota la façana costera tarragonina. Cap a les dos de la tarda vàrem arribar
un altre cop a La Riera de Gaià i
vàrem disfrutar al Bar Rambla de la Rambla
d'un bon dinar.
Per cert, quan aneu al poble no deixeu de
menjar la coca de "calçots" del forn de "Ca
la Feliça", molt bona. Per tant, una sortida
tranquil·la, relaxada i per disfrutar de la companyia dels companys.
Foto de la columna testimoni que els romans deixaven al mig de la cantera i què
servia de record de com era la pedra original.

Placi Ivars
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Cova Cañuela

EL GRUP

Santander 1971
Fotografies de l'Expedició del Grup d'Espeleologia de la UME. Components: F. Alonso, J. Alcaraz, F. Requena, J. Valenti, R. Achell, J. Lanero, J. Casado, J. Zurriaga, V. Agustí, M. Martínez
i J. Casadell
Micoba
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EL CAMI DEL REC DE LA
Aquest deliciós sender segueix en bona part l’antiga canalització d’aigua que abastia el poble de
La Selva del Camp i que movia els nombrosos molins fariners de tota aquesta àrea del Baix
Camp.
L’itinerari perfectament senyalitzat i rehabilitat comença a pocs metres del Molí del Rovellat a la rotonda
de la carretera que uneix la vila amb Vilaplana i on encara avui es conserven les restes del molí antic.
Seguim les clares indicacions d’algun rètol i enfilem un carrer asfaltat entre cases sortint de La Selva del
Camp. Després d’uns 200 metres a la nostra dreta al costat d’uns dipòsits d’aigua s’inicia el Camí del
Rec, ben indicat amb rètols i plafons i presidit per una tanca per on passarem. El primer tram d’uns 2,4
km arriba fins l’anomenat Pont Alt. Es tracta d’un sender amb molt d’encant que transcorre entre camps
d’ametllers, avellaners i oliveres, i on trobem algunes granges i explotacions de conreus. No té cap pèrdua i gràcies a les nombroses fites anirem avançant entre camps i amb les muntanyes properes tancant
el panorama. Metres endavant el paisatge canvia i dels camps passem a la zona més obaga i de vegetació on veiem la riera que creuarem per mitjà d’un pont de fusta en un bell racó. Descobrirem el que va
ser una antiga canalització de l’aigua on una petita reixa protegeix l’entrada i a poc a poc arribarem al
Pont Alt, símbol indiscutible de la ruta i on ja en parlen alguns escrits al S.XIII. Un mirador i una petita
zona amb bancs d’esbarjo completen aquest tranquil indret.
A partir d’aquí podríem dir que encetaríem la segona part d’aquest camí on després de tornar a passar
un pont de fusta a tocar de la riera començarem una breu pujada pel camí més ample en direcció a La
Resclosa on si hem tingut sort i dies abans ha plogut podrem admirar una bonica cascada amb diversos
salts d’aigua. Pocs metres abans d’arribar a La Resclosa a la nostra esquerra trobem el Pont Sec. Caminem paral·lels a la carretera durant escassos metres i travessem el Camí dels Banyadors entrant de
ple a una zona de pollancres molt alts espectacular i molt vistosa a tots costats. Si anéssim a l’esquerra
un camí ens conduiria cap al proper Puig d’en Cama, un cim mirador emblemàtic de la comarca a més
inclòs dins els 100 cims de la FEEC, això sí amb un fort pendent. Nosaltres continuem seguint el Camí
del Rec ara més estret i apropant-nos cada cop més a la riera que superarem amb diversos ponts de
fusta i passarel·les. Aquesta part del camí és més estret, però té una espectacularitat i un encant especial. Després de baixar unes escales ens trobem una font i seguint metres més endavant arribarem a
una petita àrea amb bancs davant d’un gran pi. El camí del Rec rehabilitat està a punt de finalitzar i aviat
la vegetació i un barranc no ens permeten continuar. Hem arribat a tocar del Pantanet, una obra que
mai es va arribar a acabar. Estem al llit de la Riera de la Selva i uns metres més amunt trobaríem el veritable inici de la riera de la Selva, les Tres Aigües.
Arribats en aquest punt per tornar al nostre punt d’origen desfarem de nou tot el camí recorregut ara
gaudint encara més del paisatge i la natura de la zona.

FITXA TÈCNICA
Punt d’origen/final: La Selva del Camp, rotonda Crta.TP-7013 Molí Rovellat, al costat del Castell i
l’Església de Sant Andreu.
Com arribar?: En Cotxe des de Tarragona i Reus, C-14 fins a La Selva del Camp / En tren línia R14
Barcelona-Reus-Lleida.
Distància: 8,5 km (anar i tornar, ruta lineal, NO circular).
Senyalització: Marques i fites Camí del Rec, SLC-157 marques verdes i blanques.
Desnivell: 110m+ 110m- Total acumulat: 220m
Temps: Anada i tornada, unes 2h 15’ (sense aturades)
Dificultat: Fàcil. Apta per a adults i infants. Precaució amb molta pluja abstenir-se de travessar la riera.
Atractius: Paisatgístic, varietat de flora al seu recorregut.

Jordi Llorenç
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Racó d’actualitat UME
Poesia a la Morella

Dalt del cim de la Morella, dins de la caixa a sota la creu, a més del llibre de signatures apareix un llibre
de poesia que invita a llegir. La seva lectura en un lloc tant especial com és la Morella tot contemplant
el Baix Llobregat, omple l’esperit d’energia.
La iniciativa sembla que és de la mateix autora. Ella mateixa ens convida a compartir les seves poesies, que personalment també recomano i agraeixo.
Esperem que el llibre segueixi en seu lloc per molt temps i siguem gaudint de la seva lectura cada vegada que puguem a la Morella.
Salvem Can Sellarès
Els plans urbanístics dels dos Ajuntaments Viladecans i Gavà, segueixen inexorablement el seu camí
de ciment.
Ara li toca a Can Sellarès, el que havien de ser uns equipaments esportius i espais verds per ús i goig
dels veïns de les dues poblacions, es convertiran en 7 blocs de pisos un d’ells de 9 alçades omplint tot
el front de la riera de Sant Llorenç.
No deixa de ser esperpèntic com es podem modificar, canviar voluntats i acords que en el seu dia es
van prendre, modificant i passant directament a l’especulació pura i dura.
No sabem com acabarà el tema, però des de l’UME denunciem públicament el que creiem que es un
error gravíssim i un incompliment d’uns acords que ara sols responen a interessos econòmics i privats
d’una minoria.
Centenari de la FECC
El passat dia 11 de febrer es va celebrar el centenari de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. L’acte celebrat a Barcelona va ser el punt de sortida de tota una sèrie d’activitats per tot el 2020.
La nostra nova Presidenta va ser-hi present en representació de l’UME. Eren més de 80 les entitats
presents, i on també es van retrobar diferents generacions del món excursionista.
Campanya de neteja a la platja després del temporal Gloria
El diumenge dia 9 febrer es va portar a terme una acció de neteja a la zona de las dunes de la platja de
Gavà. Es tractà de recollir micro plàstics, pals de neteja per les orelles i trossos de porexpam, a més
d’objectes i trossos de plàstic que l’aigua del mar havia depositat sobre les dunes.
L’acció organitzada per l’Ajuntament de Gavà va comptar amb la participació d’uns 140 voluntaris i és
van recollir més d’un sac de residus ple.
Tots vàrem quedar sorpresos per la gran quantitat de palets neteja orelles, milers i milers, a més com
flotaven estàvem estesos per tota la superfície. Això ens ha de fer reflexionar sobre la rutina normal i
força habitual d’abocar aquests palets al inodor, que al tractar-se com plàstic la depuradora no pot en
ells i quant plou una mica van a parar al mar ,després la turmenta els retorna al seu lloc d origen...als
antics propietaris.
1 Curs de manteniment d’esquís
Duran el mes de Febrer va tindre lloc el 1º curs de manteniment d’ esquis, la participació va esser de
14 inscrits. La sessió va durar tota una tarda i ens van donar els coneixements basics per mantindré els
esquis en condicions optimes.
Es la primera vegada que des de UME s imparteix un curs d aquest tipo i a la vista del resultat i el
interès segur que el anirem repetint.
Auca
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Abocador del Garraf Restauració o Clausura ????
El passat dia 15 van tindre l ocasió de de fer una visita
en els tècnics AMB al abocador del Garraf, com ja coneixeu s’estan duent a terme uns treballs faraònics per
compensar i reduir el gran desastre ecològic que ha representat el abocador.
Ells treballs es fan per fases i per que tingueu una idea
es tracta de tapa- en una capa impermeable(polietilè
alta densitat) tota la superfície del abocador, es com si
fessin una gran coberta que ha d impedir que es filtri
aigua de la pluja i al mateix temps que no sortint els
gasos a la superfície aquesta forma la part superior de
tot el abocador queda totalment tapada i segellada, si
mes això es la teoria,
En quant a la part inferior nivell que esta en contacte en
el terra (per sota) ,a dia d’ avui encara no se sap que se
ha de fer ??? en la actualitat se estant elaborant uns
estudis per veure la geomorfologia hidrològica de tot el
massís ,estudi que esta previst que se acabi a finals d
aquest any , els seus resultats serviran per trobar la solució mes idònia per el tema dels lixiviats i gasos que ja
no poden sortir a la superfície i s’ escorren per la base
del dipòsit passant al massís.
Tornem a la capa o coberta superior :El substrat que se
incorpora es composa en primer lloc de preparar el terreny fen una ni velació del terreny, pendents suaus i
no uniformes per impedir l’aigua s’ emporti la terra, una
capa de geotèxtil(lamina blanca ) una capa de polietilè
alta densitat de 2 mm de grossor i a mes soldada per
que sigui tota una peça, a sobre un altre capa de geotèxtil , 80 cm de terra i una sembra de plantes perquè la
terra quedi arrelada.
En tot el perímetre uns grans canals oberts i en blocs
de pedra on l’aigua de pluja baixarà fins la riera (part
inferior),d aquesta forma s impedeix que entri al abocador.
També es construeixen de petites llacunes per recollir l
aigua de la pluja. I que serveixin per retenir aigua per els
animals, sobre tot a l època seca. Actualment la primera
d aquestes basses ja esta construïda es pot veure a la
fotó
En quant els gasos que actualment es alliberant a l atmosfera , se han dissenyat uns pous cada 80 metres
que aspiren els gasos que es produeixen. Els pous tenen una profunditat de 30 metres (tenint en compte que
la cota nivell inferior esta a 120 metres vam expressar
las nostres dubtes de la eficàcia d aspiració)aquests
pous estan connectats a una xarxa que transporta el bio
gas fins la planta de combustió-cogeneració que disposant en las mateixes instal·lacions, es podem observar
clarament els tubs d aspiració color negre que surten en
tota la superfície en una alçada de uns dos metres.

El aspecte de las fases finalitzades es prou evident un
tapis verd en petites ondulacions, difícil de creure que a
sota d aquesta capa tenim tones i tones de deixalles en
descomposició ,
Al aspecte de las fases que ja estan acabades es casi
bucòlic, sembla un camp de golf, cobert d’herba en petites ondulacions res a veure en l’entorn i res que indiqui
que a sota està ple de deixalles, és com si volguessin
amagar les vergonyes.

No hi ha res com disposar de recursos
econòmics ,sense escatima (33,7) milions de euros
Encara queden temes oberts com la capacitat de la planta depuradora, a dia d avui se estan enviant cubes de
lixilats a altres plantes de tractament, per manca de capacitat ,també destacar que cada dia s’aboquen a la
xarxa de clavegueram de Gavà 200 m3 d’aigua que
encara que surt de la depuradora no deixa de ser un
volum important que incideix directament a la deficitària
xarxa de clavegueram i a la pròpia depuradora de Gavà,
sense tenir en compte que pot passar en pluja de una
certa intensitat.
Encara que el problema més greu es la filtració dels
gasos per tot el massís que es detecta a nombrosos
avencs, a data d’avui en molts d’ells està prohibida
l’entrada en altres no deixar de ser un perill, però
d’aquest punt en parlarem en els propers mesos.

Com a anècdota en la visita a ultima hora cap al cap
vespre a la part més alta tocant a Campgràs mentre tota
la comitiva escoltava als tècnics ens va venir a visitar
una guineu, bastant gran, es va passejar per davant
nostre com si res, també tota una família de porcs senglars es mirava des de lluny per veure si marxaven i els
deixaven en pau , tot un bon senyal de recuperació de
l’entorn
Pero com diu el títol Restauració o CLAUSURA ,
hem de dir que tot aquest indret estarà clausurat
durant 30 anys, en aquest temps no es permetrà l’entrada ni fer cap tipus d‘activitat, es a dir de Restauració res de res . A més tot el dipòsit queda sota
vigilància durant tot aquest temps, per tot això ens
quedem en el títol de CLAUSURA ,ben segur que
dintre de 30 anys algú seguirà escrivint sobre
aquesta història que mai tenia que haver començat.

Auca

A data d avui ja estant dues fases acabades que representant un 20 % aprox. del total es preveu finalitzar
totes les fases en uns 24 mesos.
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Presentació Eramprunyà Trail
El passat 28/02/20 es va realitzar la presentació de la primera edició de l’Eramprunyà Trail
que es disputarà el proper 19 d’abril organitzada per la Unió Muntanyenca Eramprunyà i pel
Club Atletisme Gavà i que neix com a fusió i
evolució del Canicross i la Mitja Marató Eramprunyà que la mateixa UME ja va organitzar
entre 2013 i 2017.
Ala taula de presentació hi havíem: el president del Club Atletisme Gavà Bernat Peso, la
nova presidenta de la UME Brugués Comas,
en Santi Trujillo director de la cursa, en Néstor
Gómez soci de les dues associacions, en Miguel Angel Gonzalez en representació de
l’Ajuntament i l’atleta Miguel Angel Gonzalez
que exercirà de padrí, guanyador de l’Ultra
Trail BCN 1019 i de la Trail MontnegreCorredor 2019 entre d’altres.
Es va comentar la feina i la il·lusió que estan
posant tot l’ equip per fer una cursa de dos
recorreguts de 12 i 22 qms molt estudiats que
busquen fomentar l’esport i el contacte amb la
natura privilegiada que envolta el nostre municipi.
També es va fer ressenya de la col·laboració
de la ONG Un cim un somriure encarregada
del control del temps i l’escola Estel que amb
un projecte integrador digne d’elogi farà els trofeus dels guanyadors.
Per tot això esperem molta participació!!!
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Informació
TRESORERIA
PRESIDENCIA

MIQUEL COMAS AREGALL

tesoreriaume@gmail.com

BRUGUÉS COMAS ARQUE

umepresidencia@gmail.com

SECRETARIA
VOCAL DE COMUNICACIÓ
ADMINSTRACIÓ

VICTOR ESPINOS ALCOVERRO

umegava@gmail.es

TONI CALLEN

comunicacions@umegava.org

SERGI

umesecretaria@gmail.com

Les altres adreces que tinc, son personals. Crec que s’haurien de posar les que son corporatives. I preguntar a les seccions quines adreces corporatives tenen.
El llistat de socis distingits:
• Genis Otalora Rodriguez n 1511
• Xavi Domenec Garcia n3147
• Manel Orti Adell n1972

Llistat de socis 25 anys:

any entrada
cognom

n soci
1071

94 Martinez Llados Angel

1088
1129
1133
1134
1135

94 Escofet Domenech Joan
95 Arnau Recasenss Montserrat
95 Garrido Lopez Julio
95 Zurriaga Mitjans Marc
95 Zurriaga Mitjans Joan

1136
1143
1144
1148
1159

95 Campos Roca Pedro
95 Callen Fuentes Antonio
95 Negredo Tundidor Belen
95 Corbalan Font Marc
95 Comas Fius Laia

1163
1166

95 Comas Fius Sergi
95 Balague Contreras Neus
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Carta als socis
Bon dia i bon confinament,
Ja ens trobem a la primavera, i estem vivint un moment una mica especial, que afecta, no només al funcionament de la nostra entitat, si no que afecta a tots i cadascuns de les àrees de la
nostra vida.
L’entitat tenia forces projectes sobre la taula, projectes a curt termini, que hem hagut de postposar, tot i la molta il·lusió que hi havíem dipositat, projectes a més llarg termini, que esperem
puguin seguir el seu calendari, i no haguem de post-posar. Però és tan nova la situació que
estem vivint que és impossible preveure quan acabarà, per tant creiem que hem de seguir
més o menys funcionant de la mateixa manera i anar prenent les decisions a mida que tinguem la certesa de decidir. Per ara una de les decisions que es de tresoreria s’ha pres ha estat que la quota d’aquest trimestre hagi quedat ajornada, i es valorarà la forma menys perjudicial pel soci per pagar-la més endavant o no fer-ho.
Aquests temps de “confinament” ens pot ajudar a repensar millor les coses, a dedicar més
temps al camí que ens durà allà on volem, a viure i millorar aquest camí. Millorar els nostres
canals de comunicació, aprofitar més els espais virtuals que tenim a l’abast... i anar duent a
terme petites accions que ajudin a sentir-nos més propers els uns als altres. Això és formar
part d’una entitat, part d’un grup, on la nostra opinió és escoltada, i ens sentim acompanyats.
Accions com la proposta de penjar imatges de sortides dutes a terme, i que el Jordi les connecta en un vídeo i les fa accessibles al canal de YouTube UMETV, o la proposta “acampada
virtual” que va dur a terme el diumenge passat la Secció Infantil i la Secció menuts, oberta a
tots els socis. Accions que ens apropen els uns altres, i ens fan sentir acompanyats.
La UME està oberta a les propostes que els socis tingueu, així si en penseu alguna, envieu-la
a umegava@gmail.com. I mirem com dur-les a terme i en farem la difusió pels canals que per
ara tenim operatius. Estigueu atents als nostres canals i participeu-hi!!

Com a Entitat hem ofert a l’Ajuntament, si els són necessàries, les nostres carpes grans, així
com taules i cadires, i la nostra ajuda. I estem segurs que molts de vosaltres esteu donant el
vostre suport, ajuda, de múltiples formules, per que el moment que estem vivint no està sent
fàcil per a tota la població. I cal que ho fem.
Aquests son alguns dels nostres petits grans de sorra que des de l’Entitat s’estan duent a terme, per tal d’ajudar a evitar la propagació del COVID-19 i evitar també col·lapsar el Sistema
Sanitari. Ja sabem que és difícil quedar-se a casa i renunciar uns dies a sortir a la muntanya,
per això intentarem portar-ho el millor possible i intentar sortir-ne amb més força.
I és molt probable que la muntanya quan sortim de casa nostra hagi guanyat la seva força i
s’hagi fet una mica més salvatge. Ja en aquests moments, ens permet el luxe de poder veure
les estrelles des del balcó de casa, quan ja feia molt temps que no les vèiem. Creiem que podem tenir una mica d’esperança.
Brugués Comas

Horari Secretaria

Horari Boulder

Dimecres i divendres

Dilluns

De 19:00 a 21:00 hores

Dimarts

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

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

Horari Rocòdrom
Dimecres

20:00 - 22:00 h.

Divendres 19:00 -22:30 h.
Dissabte
Diumenge

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