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EDITORIAL
A mitjans del mes de març, la UME com totes les altres associacions, rebíem un comunicat que ens
deia que, per la greu situació de la pandèmia, havíem de tancar, igual que les escoles, els comerços...
El país s'aturava.
Un cop superat el desconcert inicial, ens havíem d'aixecar i afrontar una situació inesperada i que no
sabíem fins quan la patiríem. Des de llavors hem hagut d'estar pendents de les canviants normatives i
anant veiem com poder seguir avançant.

Hem modificat la manera de comunicar-nos passant de presencial a virtual. Ens hem adaptat tècnicament, incorporant en el nostre dia a dia, el gel hidroalcohòlic, les mesures de control, la desinfecció... i
tot per poder seguir endavant amb la nostra activitat.
Seguirem el procés de tecnificar l'entitat, però mai no renunciarem a recuperar la presencialitat, l'essència de la socialització del nostre entorn.
Les entitats com la nostra juguem un paper molt important a la societat actual, sent una plataforma de
socialització i participació, de debat, activisme i reivindicació, d'aprenentatge, per transmetre el respecte
i l'estima per tot el nostre territori. I ho hem de continuar sent.

A les entitats ara ens toca el moment de resistir i, encara que la situació negativa ho faci difícil, cal seguir treballant, reorganitzant, redefinint projectes, recuperant la història, replantejant metodologies de
treball.
Tota aquesta aturada, tard o d'hora acabarà, i serà aleshores que ens ha de trobar a punt de tornar a
obrir portes.
Gràcies a totes les que esteu fent activitats, dins de les seccions, dins de l'entitat.. és gràcies a vosaltres que la UME segueix viva.. continueu així.
.
Esperem el 2021 vingui amb més possibilitats i en sapiguem treure el màxim fruit.
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EL GRUP

TRESORERIA
Des de tresoreria-UME us volem donar les gràcies a
tots els socis i sòcies per la confiança que ens heu
dipositat durant aquets mesos tant difícils que portem
des de l’inici de la pandèmia.
Sabem que no és fàcil seguir amb el dia a dia, ni personalment, ni socialment, ni econòmicament, però estem convençuts que tots, amb el vostre esforç i ganes
de ser més forts que la COVID-19, podrem tornar a
gaudir de la natura i d'allò que ens uneix i ens empenya a seguir endavant,
L' any 2021 començarem, segurament, igual que
aquest 2020, per això us volem demanar que sigueu
prudents i no us relaxeu, segur que anirem millorant i
podrem començar a reactivar-nos.
Per la nostre part , informar-vos que el 2021, en principi, i depenent de l`evolució de la COVID-19 us passarem dos rebuts, el del 2n i 4r trimestre, això sense
descartar que si la situació es favorable i ens permet
fer més activitats, des de la Junta es decideixi passar
un tercer rebut.
Per últim, demanar-vos que seguiu confiant en nosaltres i que l'esforç econòmic que ha fet aquest any i
farà el proper any l'entitat ens obliga ha ser molt prudents amb els pressupostos, però en benefici de tots i
totes les sòcies intentarem, amb prudència, arribar a
estar com els anys anteriors de la pandèmia.
MOLTES GRÀCIES.

BIBLIOTECA
Nous títols, noves adquisicions
Fitaipetjada incorpora dos nous títols a la Biblioteca de
la nostra entitat:

LLICÈNCIES
Ja ha sortit a les pàgines de la FEEC els llistats de
preus de les llicències 2021. També les cobertures
i característiques de cada llicència.
Si us plau, llegir-lo amb atenció. Recordeu que per
evitar possibles problemes d,organització, us preguem que segui-ho aquestes instruccions:

S’ha d,escriure a umellicencies@gmail.com comunicant l,interès per aconseguir la llicència 2021.
Sempre després d,haver llegit les condicions de
cada llicència.
S’ha de indicar clarament per a qui és la llicència.
S,ha d,estar al corrent de pagament de la corresponent quota de soci.
S’ha d’indicar quina llicència voleu. Contestarem
confirmant el preu i indicant el número de compte
on fer l’ingrés.
En aquell moment podreu fer el pagament. Només
es pot pagar per transferència bancària.
Recordeu que si la feu de La Caixa a La Caixa, el
pagament es instantani. Des d’algun altre banc
podem trigar alguns dies a rebre-la, durant els
quals no podrem gestionar-la.
Qualsevol dubte el contestarem via
umellicencies@gmail.com
Jordi Vilajuan

Línies de somnis d'Ester Sabadell
Fascinados por la Montaña de Narciso de Dios Melero

III EPOCA NÚMERO 55

Página 3

RUTA CIRCULAR PER ASCENDIR AL SOSTRE DE LA
La meva proposta en aquesta ressenya no té
cap dificultat tècnica destacada tret del desnivell altíssim que hem de superar des del poble
de Meranges fins el cim en constant pujada
aproximant-nos als 1.500m +.
La nostra ascensió parteix del pintoresc poble de
Meranges i del seu aparcament tot just abans
d’entrar al poble a 1.550m d’altitud. El primer tram
de l’excursió segueix el sender 117 de la Cerdanya que uneix Meranges amb el refugi de Malniu
marcat amb senyals blancs i grocs. Són gairebé
3,5 km de pujada forta sobretot a l’inici del camí.
El sender és evident i surt de la l’església de Meranges per darrera on està situat el seu cementiri.
Els primers metres són com una pista que s’enfila
decididament per després convertir-se en corriol
que sense deixar d’ascendir ens va oferint molt
bones vistes sobre tota la vall i la Cerdanya. Al
cap d’una estona travessarem la pista per vehicles
que igualment puja al refugi i seguirem amunt endinsant-nos en un bosc de pi negre i vegetació
subalpina espectacular i sorprenentment tranquil
tot i la proximitat al refugi de Malniu. Arribats a
l’aparcament principal del refugi anirem a trobar
un petit pont de fusta i els senyals blancs i vermells del GR-11 en direcció al refugi dels Engorgs o
de Joaquim Folch i Girona. Davant nostre podem
admirar l’estany Sec amb el serrat de les Perdius
Blanques rocós tancant el panorama. Seguint el
corriol a l’esquerra ens situarem en un prat deliciós amb vistes espectaculars de la paret nord del
Cadí. Nosaltres ens sortim de la ruta habitual que
utilitzen la major part d’excursionistes per ascendir
al Puigpedrós i sense deixar de seguir el GR-11
resseguirem la falda més meridional d’aquest cim i
la vall del riu Duran, en un corriol espectacular
amb vistes properes als cims de la Carabassa i el
Bony del Manyer nord, travessant el bosc de Corniols on passarem a tocar d’uns petits salts d’aigua. Després d’haver descendit alguns metres i ja
sortint del bosc subalpí començarem a tornar a
pujar ja en direcció al refugi proper als llacs dels
Engorgs. La seva aparició ja en un paisatge més
alpí i pelat ens recorda que ja començarem a pujar de forma més decidida cap a l’altívol cim. Arribats al refugi podem fer un petit descans i gaudir
de la calma de l’indret i del soroll de la natura en
el cas que baixi aigua pel riu des de la seva
capçalera. Arribats a aquest punt deixarem els
senyals del GR-11 que cap a l’esquerra ens conduirien cap als Engorgs i els seus estanys i en direcció cap al NE i sense camí definit començarem
a ascendir amb ajuda d’algunes fites de pedres
buscant el camí més còmode per l’ampli terreny
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obert i cada cop més rocallós segons ens apropem a la Portella de Meranges, antic punt de pas
entre Catalunya i França.
Arribats a dalt el panorama que s’obre davant nostre és ampli destacant el rocallós cim del Roc Colom i mirant al nostre voltant el circ glacial dels
Engorgs amb el pic que porta el seu nom. Des
d’aquí només estem a gairebé menys de mitja hora d’assolir el nostre objectiu. La pujada a través
d’un desdibuixat però evident corriol entre blocs
de pedra amb fites és un plaer per les vistes que
tenim si mirem enrere. Cims d’Andorra, els Engorgs i els seus estanys , a la nostra esquerra
apareixen el Carlit , el Puig Peric i d’altres cims de
la Cerdanya francesa i conforme guanyem més
alçada fins i tot l’Aneto i la Pica d’Estats mirant
enrere. Després de superar uns pocs blocs
gegants de pedra arribem a un previ del cim amb
una alta fita de pedres grans i bones panoràmiques i pocs metres al costat tenim l’ample i panoràmic Puigpedrós amb vèrtex geodèsic i una
petita creu. Aquí ampliem les nostres vistes dels
cims abans comentats i a més a més davant nostre se’ns obre tota la plana de la Cerdanya amb
cims culminants com la Tosa d’Alp i Puigmal i resseguint el panorama el Cadí i fins i tot en dia clar
les siluetes del Montseny i el Montsec.
Després del merescut descans al cim ens disposarem a descendir de nou cap al refugi de Malniu i
Meranges, però ara passant pel pintoresc i sempre concorregut estany de Malniu. Baixem del cim
sense corriol senyalitzat ni marcat en direcció SE
per un terreny obert i exposat. Al fons veiem un
monticle de pedres, es tracta del pic de les Molleres que deixarem a la nostra esquerra. A partir
d’aquí anem fent el descens pel serrat de les Perdius Blanques i com a gran sorpresa ens apareixerà l’espectacular l’estany de Malniu, proper objectiu. Deixem el serrat i girant a l’esquerra i amb
compte baixarem una canal pronunciada enmig
d’un bosc de pi negre. Anirem seguint les fites de
pedres que anem trobant. Aquesta baixada ens
situa a la riba sud de l’estany de Malniu. El seguirem ben a prop de la seva riba en direcció S i pel
sender 120 de la Cerdanya (marques blanques i
grogues). Seguirem en direcció SO i agafant el
sender 119 i posteriorment de nou el GR-11
(senyals blancs i vermells) anirem descendint enmig del bosc de pins ja més concorregut pels excursionistes fins a arribar de nou al refugi de Malniu. Girem a l’esquerra i tornarem a agafar el sender 117 de retorn al nostre punt d’origen, Meranges.
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CERDANAY CATALANA EL PUIGPEDRÓS (2.915m)
FITXA TÈCNICA:
Origen/final: Meranges (1.550m) – ruta circular
Com arribar?: La Millor opció és el cotxe per Carretera N-260 des de Bellver o Puigcerdà i Crta.GI-4031 fins
a Meranges. El tren arriba fins a Puigcerdà (Línia R3).
Desnivell: 1.480m + / Total acumulat: 2.960m
Distància: 19,8 km
Temps aproximat (sense aturades): Meranges-Puigpedrós (Via refugi d’Engorgs): 4h // Puigpedrós – Meranges (via estany de Malniu): 3h
Dificultat: Alta. Pel desnivell a superar. Ens movem per alta muntanya. No obstant no és una circular tècnica. En alguns trams des del refugi Malniu fins al refugi dels Engorgs cal parar atenció, terreny relliscós,
compte caigudes! Canal del serrat de les Perdius vigilar les relliscades i més si el terreny és humit. En
cas de previsió meteorològica adversa millor renunciar a l’ascensió. No aconsellable amb boira, pluja
intensa o tempesta elèctrica. Trams exposats.
Senyalització: Marques blanques i grogues (sender 117 de Meranges a Malniu i sender 119 estany de Malniu – refugi), GR-11 (blancs i vermells) i fites de pedres a les aproximacions del Puigpedrós i estany de
Malniu.
Atractius de l’excursió: Pujar a un dels cims espectaculars amb panoràmiques de la Cerdanya, Estany de
Malniu, els Engorgs i el seu entorn amb alts cims.

Webs d’interès:

https://www.rutespirineus.cat/
rutes/puigpedros-perengorgs-des-del-refugi-delmalniu

Jordi Llorens
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LÍNIES DE SOMNIS
El passat 18 de setembre el
Club de lectura de muntanya de
la UME Fita i Petjada va tenir
l’oportunitat de gaudir del la presentació del llibre “Línies de
somnis” de la muntanyenca Ester Sabadell.
En aquest llibre publicat per
Tushita Edicions (2019) hi trobem recollit els articles que Ester Sabadell ha publicat des de
l’any 2012 i al llarg de set anys
a la revista Vèrtex.
Lisi Roig és l’encarregada de
posar dibuix a les paraules de
l’Ester. Les dues són alpinistes,
amigues i amants de la natura i
han intentat transmetre els valors que la muntanya els hi ha
donat.
El llibre està dividit no només per emocions, sinó també
pels cinc colors de la bandera tibetana.
L’autora afirma que: Quan contemplem un paisatge pur,
sense contaminacions humanes, percebem un munt
de sensacions que no deixen de ser un reflex del nostre estat emocional”. En aquests textos trobem sobretot
idees, preguntes, reflexions sobre el món actual, analitzades des dels cims més alts, per tal de trobar respostes.
En el torn de preguntes vam poder parlar del seu esforç de
superació. Fa 10 anys quan l’Ester estava gravant un dels
programes d’ Al filo de lo impossible va patir un greu accident on va morir el seu company i ella va quedar bastant
malparada. L’Ester no només va tornar a caminar sinó que
després de l’accident ha coronat vuit mils, segueix escalant i a més treballa de bombera. Actualment es dedica a
aquesta professió i segueix escalant, ja que és la seva
passió.
En Juan Pérez el nostre coordinador del club va tenir una
idea brillant i es va fer amb un exemplar d’aquesta petita
joia signada per la Ester Sabadell que s’ha convertit en el
nostre llibre viatger. Ens acompanya en totes les sortides
que fem. En el indret més maco o especial de l’excursió
llegim un article i tots els presents el signem.

Placi Ibars
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salts d'aigua de Cabrera
.El passat octubre amb la desescalada del confina-

ment un petit grup de Fita i Petjada vam descobrir un
tresor que tenim a prop de casa i ens havia passat
desapercebut, el Salts amagats de Cabrera d’Anoia
que són una meravella.
Vam fer una ruta de 4 salts d’aigua particulars i
únics. El salt del Capellans, Salt del Cargol, Salt de
Cucs i Salt de la Mala dona.

La formació d’aquests talls geològics han estat a
conseqüència d’un llarg procés erosiu provocat pel
pas de l’aigua. Han arrodonit les formes de la roca
creant salts d’aigua de gran bellesa.
A més d’uns boscos humits de frondosa vegetació
ens trobem amb un recorregut amb un toc d’aventura
com fer una baixada força pronunciada i relliscosa
amb l’ajuda d’una corda.
En els Salt del Cargol un indret màgic vam fer la lectura del nostre llibre viatger “Línies de somnis
Placi Ibars
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UN DIA PLE D’AVENTURES
SÓC EL MARCEL, I AQUEST MATI ENS
HEM AIXECAT PER ANAR A LA FER LA
MARXA DEL GARRAF, UN DIA PLE
D’AVENTURES.
PRIMERA AVENTURA, ENS HEM QUEDAT TANCATS A L’ASCENSOR PER
QUE S’HA ANAT LA LLUM. PER SORT
AVIAT HEM POGUT BAIXAR AL APARCAMENT.
HEM COMENÇAT L’EXCURSIÓ A L’ERMITA DE BRUGUERS I PUJANT AL CASTELL HEM SENTIT CAÇADORS, I CREC
QUE HEM SENTIT 2 LLOPS, 3 CABRES
SALVATGES I UN CÉRVOL. HEM VIST
MOLTES PETJADES I CAQUES, I N’HEM
FET FOTOS. EL CAÇADOR ANAVA DE
COLOR VERMELL, I L’ACOMPANYAVA
UN GOS, M’HA SEMBLAT QUE HAVIA
CAÇAT UN CONILL.
PASSAT EL CASTELL HEM AGAFAT EL
CAMÍ NOU CAP A LA CLOTA ON HEM
VIST UNA CABANA DE PASTOR, I ENS
HEM CREUAT AMB UN ABELLOT MOLT
PELUT I UNA PAPALLONA GROGA ENS HA ACOMPANYAT UNA ESTONA DE CAMÍ. A LA CLOTA HI
HAVIA MOLTES BICIS, ALGUNES DE MOTOR.

HEM CONTINUAT EL CAMÍ PEL PR DE COLOR
BLANC I GROC FINS A LA SENTIU. ALLÀ HEM
CREUAT UN AVENC. HI HAVIA MÉS DE 19
RASTRES DE PORC SENGLAR.
JA PASSAT CAN DARDENES, ENS HEM TROBAT UN NOI I DOS BOMBERS QUE ESTAVEN
BUSCANT A UN HOME QUE S’HAVIA PERDUT.. I NO EL TROBAVEN.. ELS HEM DIT ALS
BOMBERS MOLTA SORT.
LLAVORS ENS HEM TROBAT AL ROC I A L
BRUNA, I DESPRÉS A L’AVI COMAS I LA YAYA
MONTSE.
HA ESTAT UN MATÍ PLE D’AVENTURES.

MARCEL CABA COMAS

Página 8

EL GRUP

COMENTANT VUITMILS DES DEL SOFÀ
El passat 23 de novembre a Tv3, dins del programa “Sense
Ficció” es va estrenar el documental “Ferran Latorre. Més
enllà dels 8.000”, un relat audiovisual biogràfic dels últims 20
anys de Ferran, camí de la gran aventura cap a la consecució dels 14 vuit mils que va tancar en el 2017 amb el cim de
l'Everest.
Amb la proposta de veure el documental, per part d’un dels
components del grup de Seam (Secció d’escalada i alta muntanya) va fer que esdevingués una gran idea.
Durant l'emissió del documental i mitjançant el grup de
WhatsApp de Seam, s'aniria comentant la pel·lícula. Sens
dubte una forma de comunicació i interacció en aquests durs
dies en què molts hem perdut el contacte entre nosaltres.
Així que cap a les 22 hores del 23 de novembre ens asseiem
davant de la televisió per a compartir la sessió.
El documental ens va oferir bons moments i records propis
que van anar apareixent durant la conversa de whatsapp.
Una de les primeres línies de conversa va ser comentar els
alpinistes que pensàvem eren més genuïns. Durant el documental van aparèixer diversos d’ells, que havíem esmentat.
Quins temes van anar apareixent en el xat?
•La utilització de l'oxigen o el risc de no utilitzar-ho, assumint
conseqüències.
•La perseverança per a aconseguir un objectiu personal o
col·lectiu.
•La pressió a la qual està sotmès l'alpinista des de diferents
àmbits, condicionant les accions i el risc que prendrà en el
seu objectiu.
•Esment als inicis de Ferran com a escalador i la participació
en el prestigiós programa “Al Filo de lo Impossible”.
•Els seus referents, Peter Habeler o companys com l'incombustible Juanito Ordiazabal.
•La massificació del Camp Base de l'Everest i les escombraries que roman en els camps d'altura (apareixen imatges en
un pla secundari impressionants)
•La tragèdia, l'accident, el decés, la impotència de no poder
fer res per a ajudar als companys
•El saber dir “no”, i donar-se la volta

•El saber dir “si”, i optar per l'oxigen per a finalitzar el teu
somni o fugir del malson.
•Gran documental, gran filmació, grans escenes en alçada i
fascinant guió.
El documental va finalitzar i els participants del xat van gaudir d'una vetllada d'autèntic cinema club de muntanya.
Rubèn, Raul, Miguel Ángel, Toni C, Luis, Antonio A, Rodrigo,
Marcos, Jessica i Juan, integrants de Seam Ume van crear
una tertúlia que va ser remesa a Ferran Latorre i naturalment
ell ens va respondre amb un missatge de vídeo on agraïa la
nostra activitat durant la presentació i estrena del documental
al programa “Sense Ficció” de la Televisió de Catalunya.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/ferran-latorremes-enlla-dels-8-000/video/6069403/
Tota entitat ha de mantenir i promoure la interacció social
dels seus socis i simpatitzants per a potenciar el creixement
de l'individu.
UME SEAM
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El Boulder , no sols un lloc
d’entrenament...
El Boulder , no sols un lloc d’entrenament...
L’escalada en Boulder va iniciar-se als boscos propers a
Paris, com a complement per afrontar les grans escalades
dels Alps, però poc a poc es va anar creant el seu propi espai fins a esdevenir-se, avui en dia, com a una modalitat com
a tal.
És la modalitat més social i accessible al públic ja que requereix de molt poc material per iniciar-se. Al estar al peu de
terra, és molt combinable amb altres grups de gent de diferents nivells i inclòs ideal per anar amb els petits. Es comparteixen moments, vivències i fins hi tot el berenar...
A Europa som molt afortunats de comptar amb espais idíl·lics
per a escalar: Fontainebleau a França, Albarracín a Teruel,
Targassonne a la Cerdanya, Magic Woods a Suissa, La
Pedriza a Madrid... Son destinacions molt buscades a nivell
internacional.
Amb la popularització de l’activitat es va donar un pas més,
la construcció de sales específiques per a l’escalada, eliminant de la equació les condicions climatològiques, les hores
de llum, la perillositat intrínseca de l’activitat o la falta de
companys de cordada.
Primer van ser parets verticals amb presses de fusta i pedra
les que van deixar pas als taulons reclinables i fins a dia
d’avui, on existeixen moltes estructures d’alta enginyeria amb
infinitat d’angles e inacabables preses de formes inimaginables i colors psicodèlics.
Amb la especialització de les sales de Boulder, l’escalada ha
disparat la seva popularitat. Ha passat de ser una activitat
solament per a uns bojos a convertir-se en un esport inclusiu,
en el que ni la edat ni la condició marquen la diferència. I on
la humitat, el respecte i l’afany de superació són qualitats
indispensables per als seus practicants. Y desprès d’anys de
lluita, aquest 2021, s’ha aconseguit convertir-ho en Esport
Olímpic.
Gràcies a l’aposta de la gent de l’UME, des de fa més de 15
anys disposem a l’entitat d’una sala de Boulder. En una primera etapa a la sala polivalent de l’antic local, amb taulons
reclinables "casolans" i matalassos de posar i treure. I en
l’actualitat amb una sala dedicada, condicionada i homologada amb més de 1000 preses, zona de iniciació i perfeccionament, zona de físic, taquilles i sistema de refrigeració.
És a la UME on molts hem tingut la oportunitat de conèixer
aquesta activitat, per a , inclòs, transformar-la en un model
de vida, en una passió.
Gràcies al Boulder UME hem conegut a gent increïble que
ens ha descobert llocs inoblidables. Hem aconseguit obrir el
nostre camp de joc a la muntanya. Ara veiem línees on
abans sols havien muralles. El que creiem impossible, no
sols s’ha convertit en realitat sinó que ara forma part de lo
habitual.
Hem corroborat que amb constància i motivació no hi ha
regleta suficientment petita de la que no podem fraccionar.
Si ho probes no et retornarem els diners, però t’assegurem
que repetiràs!!
Ruben Marín
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VALLIRANA: ELS INFANTS ESCALADORS
Equipats amb mascaretes, gel hidroalcohòlic, magnesi líquid i totes les mesures de seguretat, finalment
els nostres petits escaladors han pogut sortir i tornar a escalar a la muntanya!
Tot va passar el diumenge 12 de Juliol
2020. Aquesta vegada
no van haver de llevarse d'hora ja que, per la
calor de l'estiu, la Pili
els va concedir fer la
trobada a la tarda
(siiiiii!). Així que a les
17.00 ja estaven tots al
pàrquing de Villarana.
Afortunadament no feia
massa calor, fins i tot hi
havia uns núvols amb
aspecte benevolent. Els
nostres petits, acompanyats com sempre
dels seus pares i mares, van començar pujar la muntanya molt feliços de tornar a escalar junts. Després d'una caminada ben
curteta, van arribar a la paret i es van muntar tres vies.
Van pujar i baixar amb moltes ganes. Sembla que el confinament les
ha fet més grans, forts i valents
Tot anava bé, quan, de sobte, va
sortir un crit de la muntanya. Era el
pobre Kai, dues vespes li havien picat, amb raó que cridava i plorava.
Va baixar molt ràpidament i, com
que és molt valent, poc després ja
estava pujant una altra vegada.

Tothom va pensar que
fos mala sort però,
quan ja era el torn de
les adultes, van escoltar un altre crit de dolor.
Era la Marta, tenia el
cap en un núvol de vespes. Sense quasi pensar-ho es va llançar al
buit i, com que estava
ben assegurada, va
baixar amb dues picades però tota entera!
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DESCONFINATS
Havia definitivament arribat el moment d'organitzar la retirada i, sense
escoltar els nens que volien continuar, van fer el pensament. Però
l'aventura no s'havia acabat encara. Un nen no podia baixar, s'havia
bloquejat. La Pili, sense pensar-ho dues vegades, va sortir xiulant al
rescat. La maniobra va sortir magistralment, el nen estava fora de perill, a la Pili només li faltava recollir un mosquetó per desmuntar la via,
quan li va picar una vespa a ella també... Ja era massa, fins i tot va
començar a ploure, calia anar-se'n ja.
Encara que sembli increïble, tothom
estava molt content de l'activitat.
Grans i petits van baixar amb l'alegria al cos per haver estat junts a la
muntanya després de tant de temps
La tarda es va acabar en la plaça
de Cervelló amb els nens jugant i
els adults gaudint d'una birreta.
Tampoc les vespes i la pluja han
pogut parar els nostres grans petits que ja estan pensant en les pròximes aventures lluny i més lluny... Algú va a parlar d'anar a escalar a
les illes balears, perquè no?

Tot és possible, només s'espera que pugui ser aviat!

Anna Labianca
Marta Valero
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Els anys 80’s, viatge al passat

Fase X del confinament. Els anys 80’s, viatge al
passat del club de lectura Fita i Petjada.
Any 2020, el Planeta continua amb confinaments discontinus, tot i així el club de lectura Fita i Petjada pot
portar a terme les seves activitats dins els límits de la
normativa vigent.
Aquest cop la lectura ha estat la d’un article del Periódico “Ruta C31 Cuando la autovia de Castelldefels era un
paraiso de ocio”, aquesta lectura ha permès al Club fer
una sortida literària pels voltants de Gavà.
La ruta es va iniciar al mític Bar la Pava i, des d’allà cap
a la platja gaudint d’un dia esplèndid amb un cel blau
intens i un mar que reflectia el sol com mai.
Caminant per la platja hem passat per llocs on havien
estat bars com el Pilufa, discoteques com Tropical,
amb el seu tobogan per baixar directes a la sorra de la
platja, i per les restes de càmpings com la Tortuga Ligera i la Ballena Alegre. Encara es poden veure les
restes de casetes de banys abandonades dins els filats
aixecats per Aena per protegir el territori expropiat a
l’oci i a la natura.

Tic tac, tic tac, mentre tots estàvem submergits en els
nostres records.... visualitzant les vivències que cadascun de nosaltres havíem tingut a l’època dels 80’s, alhora es produïen les del present i ens vam adonar que
no estàvem sols caminant per la ruta dels records. Sortint d’un dels filats col·locats per Aena ens vam trobar
amb dues senyores que venien de l’altra banda i no
podien accedir a la platja, per sort van poder passar per
sota amb la nostra ajuda.
Més tard, després de passar per les restes del càmping
la Ballena Alegre, entre el mar i les dunes, hi havia un
estany natural que tenia el seu origen en els darrers
temporals de mar, i més enllà es podia veure un sofà
de vellut vermell ocupat per uns individus que miraven
el mar. Surrealista?? Doncs, només era el principi de la
ruta.
Després de deixar les vistes al mar, ens vam dirigir cap
el costat de muntanya de la C-31, fins a trobar una
piràmide derruïda: l’antiga discoteca Silvi’s. Per sort el
vigilant, Auner es va oferir per fer-nos una visita guiada
però la realitat és que el “guiat” va ser ell.
Encara que tot estava fosc, polsegós i trencat, poc a
poc ens vam anar acostumant a aquell paisatge i dins
les nostres ments la música no parava de sonar, un
altre cop els records viscuts però, i si no eren records i
havíem fet un viatge en el temps?... Els vidres del sostre estaven trencats, la bola no hi era i la cabina del
discjòquei estava buida. Tot i així, va ser com una
d’aquelles escenes de la pel·lícula “El Resplandor” (1980), jo crec que no vaig ser l’única que va sentir
la discoteca plena de vida, amb la música sonant, les
Página 12

barres plenes de gent demanant el que sigui amb cocacola o llimona, el fum, l’olor a ambientador de discoteca
i ballant al ritme d’Alaska, Depeche Mode, Laura Branigan amb la cançó Self Control, Babe, We're Gonna
Love Tonight (Lime 1982), sense oblidar la Italo music i
una llarga llista de grups. I sí, ens vam convertir en ombres del present ballant el passat.
Continuant la ruta, el següent punt de trobada va ser la
discoteca Tutankhamen “El Tutan”, la construcció imitava als temples de l’Orient llunyà, no estava tant feta
malbé con la piràmide, però l’abandó era visible encara
que observant podies reviure l’esplendor de temps passats.
Ha estat un viatge en el temps per un sender que passa per diferents espais , temps sense urbanitzar, temps
urbanitzat, temps d’esplendor, temps de ruïnes, llocs
de beach clubs, espais de piràmides i de temples.... i al
final el present novament al Bar de la Pava.
Algunes coses que van impressionar més a les persones que van formar part d’una ruta amb fites de ciment
i petjades de records son aquestes:

“La sorpresa del tipus de ruta”
“El sender del bosc en sortir del Silvi’s”
“L’entrada i sostre de vidre trencat de la discoteca Silvi’s”

“La nit del Tutam que va acabar a la platja”
“La Ballena Alegre i la història de la noia del supermercat”
“La Platja, el Tropical i el Silvi’s”
“Les anècdotes d’èpoques passades de la improvisada
guia sorpresa i l’entrada al Silvi’s”
“El noi que ens va obrir el Silvi’s”
“un sofà de vellut a la platja?”
“Música, llibertat i viure intensament sense prohibicions”

Isabel Molina

EL GRUP

Fita i Petjada
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La nova realitat, presencial o virtual
Les situacions a vegades ens
fan modificar el nostre ple de
ruta i buscar alternatives per a
mantenir viu el nostre objectiu
de continuar amb la il·lusió
d'unir a les persones a través
dels canals que disposem. Per
sort en l'actualitat els avanços
tecnològics ens proporcionen
el poder interactuar sense la
necessitat de mantenir una
presència real i convertir-la en
virtual.
Gràcies a això Fitaipetjada va
aconseguir durant els primers
mesos d'aquest any 2020 mantenir una tertúlia virtual del llibre
MUNTANYES INJUSTES de
Agustin Faus, on fins i tot es va
arribar a poder disposar de
convidats dins del grup de
Whatsapp connectats des de
Madrid aportant grans comentaris sobre el llibre.
Sens dubte el format va funcionar, potser podíem haver-lo mantingut en altres propostes literàries però en obrir el
confinament i l'opció del contacte de nou amb els companys i integrants del club de lectura va forçar ràpidament el
primer contacte i no es va dubtar a crear una ruta literària on justificar la trobada “La volta a Bellamar” on es van
comentar paràgrafs del llibre DE QUIN PARLO QUAN PARLO DE CÓRRER (Haruki Murakami).
Després d'aquest primer contacte tot era buscar motius i excuses per a continuar provocant sortides on els membres del club desvinculats de l'eix principal de l'entitat poguessin continuar efectuant activitats excursionistes. Així
és com Fitaipetjada inicia un procés de justificar les seves trobades a través de sortides literàries com l'experiència
al poble abandonat de Jafra. Una sortida nocturna on es va recórrer a la narració de llegendes i històries maleïdes
d'aquest entranyable racó del Garraf.
Una pausa estival i la sensació que el retorn podia ser millor del que realment s'esperava. Per sort encara el club
de lectura va aconseguir realitzar l'activitat de presentació del llibre de l'Ester Sabadell, LÍNIES DE SOMNIS, una
trobada molt emotiva i un llibre que es convertirà en un pretext per a continuar fomentant les sortides del grup amb
el lema “Llibre Viatger”. La seva primera parada una sortida als “Salts d’Aigua de Cabrera d'Anoia”. La idea, triar
un color del llibre, relacionar-lo amb la sortida i efectuar una lectura d'un capítol a l'entorn de l'activitat. Per descomptat s'han efectuat més sortides del Llibre Viatger com la “MG2020” fins a la Morella i el Turó de Vallbona o la
ruta de la “Transformació del paisatge”, visitant les coves de Les Agulles i barraques de Pedra Seca.

En paral·lel al “Llibre Viatger” que es va crear com a eina per a justificar les nostres sortides excursionistes es va
continuar amb les activitats més específiques del Club de Lectura i es va realitzar la lectura de TERÀPIA VERTICAL de l'Armand Ballart, al qual es va convidar a Gavà perquè participés en la nostra tertúlia el 16 d'octubre. Després hem continuat amb el llibre SIS NITS D’AGOST de Jordi Lara i novament ens van tornar a donar un dur cop al
nostre Club de Lectura, restriccions i tancament d'espais culturals.
La nostra bombolla ens queda reduïda a la trobada ocasional en els espais oberts, en la naturalesa més recòndita,
on solament la responsabilitat individual en col·lectiu ens permet efectuar la interacció d'opinió sobre el que estem
vivint i en com ens afecta.
Fitaipetjada al desembre del 2020, manté activa totes les seves facetes, continuem amb la lectura interactiva. Continuem amb les sortides del “Llibre Viatger” i intentem mantenir la relació presencial entre els socis.
Fitaipetjada
08-12-2020
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Muntanyes Drakensberg
Les muntanyes Drakensberg ( "Muntanyes de l'Drac" en afrikaans) són les muntanyes més altes de Sud-àfrica, elevant-se en
Thabana Ntlenyana fins als 3482 m d'alçada. En isiZulu, l'idioma dels zulus, es diuen uKhahlamba, la "barrera de les llances".
En Lesotho se'ls coneix com Maloti.
Estan situades a la part oriental de Sud-àfrica, corrent aproximadament per 1000 kilòmetres generalment de el sud-oest cap
al nord-est, amb una corba al nord-oest que forma la frontera nord-est de Lesotho amb Sud-àfrica. De la serralada sorgeixen
a l'oest el riu Orange i el riu Vaal, i en l'est i sud diversos rius més petits.
El pic més alt és el Thabana Ntlenyana de 3482 m. És també el pic més alt de Lesotho. Altres pics notoris són Mafadi de 3450
m, Makoaneng de 3416 m, Njesuthi de 3408 m (el pic més alt de Sud-àfrica), Champagne Castle de 3377 m, Giant 's Castle
de 3315 m i Ben Macdhui de 3001 m. Tots es troben a la zona limítrofa amb Lesotho; a nord de Lesotho la serralada gradualment és més baixa i menys escarpada fins a l'entrada en Mpumalanga on les muntanyes de quarsita dels Drakensberg del
Transvaal són més esquerdades, desafiant tant als escaladors com als excursionistes.
Geològicament, els Drakensberg són un romanent de l'altiplà africana original. Les muntanyes estan coronades per una capa
de basalt de fins a 1.500 m de gruix, amb la pedra arenisca més abaix, resultant una combinació de vessants escarpades i
cims costeruts. Les coves són freqüents en la pedra arenisca i moltes tenen pintures rupestres dels boiximans, el poble indígena de el sud d'Àfrica.
Molts dels pics dels Drakensberg ofereixen desafiaments per a l'alpinisme. Mentre els cims principals han estat totes conquistades, diversos cims menors tenen encara de ser assolides. L'excursionisme a peu és també una activitat popular. El recorregut en llargues excursions és sovint ajudat pels receptors GPS, i pels mapes correntment.
El turisme en els Drakensberg està en desenvolupament, amb una varietat d'hotels i centres turístics que sorgeixen en les
costes. La majoria de les parts més altes de la serralada sud-africana han estat designades com a àrees silvestres o vedats
de caça. El uKhahlamba o Parc Nacional Drakensberg, localitzat en KwaZulu-Natal prop de la frontera amb Lesotho, va ser
posat per la Unesco el 2000 a la llista com lloc de Patrimoni de la Humanitat, abasta una àrea de 242.813 ha.
El parc nacional més conegut en els Drakensberg és el Parc Nacional Natal Real. Aquest parc posseeix la font del riu Tugela i
inclou el salt de l'alt del Tegela de 947 m d'alt, la segona cascada més alta en la terra.
Victoria Ortega

Thabana Ntlenyana 3482 m

Mafadi 3450 m

Champagne Castle 3377 m
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Aplec de Sant Miquel 2020
Com ja és tradicional, el passat 29 de setembre es va celebrar l’Aplec de Sant Miquel al Castell de
l’Eramprunyà, si be aquest any amb la pandèmia del Covid, vàrem estar a punt de no portar-lo a terme.
Ens va costar prendre una decisió, doncs se’ns presentaven dubtes de com es podia portar a terme degut a les restriccions. Les opcions que teniem sobre la taula eren organitzar un aplec d’acord amb la situació, això volia dir amb moltes restriccions o bé s’anul·lava directament. Vàrem optar per la primera
de les opcions, (no volíem trencar una tradició de molts anys) encara que fos un aplec diferent, s’havia
de celebrar.
D’ aquesta forma es va limitar la participació, per el que va ser necessari fer una inscripció prèvia, i l’assistència en diferents franges horàries. També es va controlar la temperatura i el accés al recinte, tot
amb els requeriments i normatives de seguretat que per la Covid es varen veure obligats a complir. Tot
i les restriccions la participació va ser força important.
Malauradament es va haver de prescindir de la pujada a peu des de Gavà, i també de la xocolatada
amb la coca de les que estàvem tan acostumats.
Es va poder fer la missa a la Capella de Sant Miquel , que un any més, va ser oficiada per Mossèn Jaume., acompanyada de la fantàstica musica i veu del Josep Soler. També es van portar a terme les visites guiades per conèixer els últims treballs de restauració, així com les ultimes troballes. I els contes per
els més menuts. Per acabar, es va llegir el manifest sobre El primer tribunal d’oficials dels rei, tribunal
que ara es commemora els 600 anys.
Altres activitats com els balls tradicionals, el joc de colles i l’actuació dels Castellers de Gavà van quedar
pendents per a la propera edició.

Cal destacar també la inauguració del nou camí obert des de la Clota fins el Castell, el camí ha estat
possible gràcies als Amics de Begues, ells mateixos van donar una petita explicació del recorregut que
tot just s’acabava d’ obrir.
El dia va ser acompanyat d’ un cel net i clar, que ens va fer gaudir d’unes vistes del tot el baix Llobregat
fins el Montseny.
A l’hora de recollir tots comentàvem com havia anat aquest Aplec, un aplec diferent, especial, però al
mateix temps, tots coincidíem que l’esforç d’organitzar-lo en aquestes circumstàncies havia valgut la pena. Hem de mantenir, per sobre de les dificultats i dintre de les possibilitats, al màxim les relacions socials.. Sols fa falta imaginació, cercar nous camins o
maneres, i posar el màxim
de voluntat i il·lusió.
Així, d’aquesta forma, hem
pogut celebrar un any més
l’Aplec de Sant Miquel.

Auca
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Parc Natural del Garraf
Reunió de la Comissió Consultiva
del Parc Natural del Garraf.
El passat dia 4 Novembre va tindre lloc la reunió consultiva del
Parc Natural del Garraf, aquest
cop en forma telemàtica. La UME
és membre de la Comissió consultiva del parc, tot i que la comissió no té caràcter executiu sí
que preceptiu de tota la informació sobre el Parc, així com té la
possibilitat d’enviar propostes i
de fer preguntes.
Aquest cop, a destacar, entre
d’altres punts destaquem es va
parlar de:
1.Proposta de fer un estudi sobre el impacte acústic dins del
parc: Per al que es disposarà de
diversos punts on es mesuraran
els nivells de sorolls, com a pas
previ a l’estudi del seu impacte
sobre la fauna del parc.
2.Augment de la població de
guineus, especialment a les rodalies dels apacarments, segurament degut a les restes de menjar que s’hi aboquen. És important fer pedagogia, que no es pot
donar menjar als animals ni deixar aquestes restes de menjar a
l’abast dels animals
3. Es proposa la iniciativa per la
preparació de la documentació i
posterior tramitació a la Presidència del parc, per ampliar els límits actuals del parc a la zona costera, aigües en dins. Tenint en
compte la pròpia plataforma litoral que avui en dia esta submergida.
4. S’insisteix en la necessitat de millora de la senyalització especialment en les entrades al Parc
5. S’informa per part de la Federació Catalana d’Espeleologia es constata un augment important de la
contaminació aeròbica. Fins ara es tenia constància que en els avencs més propers de l’abocador passava , però que en la actualitat aquesta contaminació es troba també en avencs més allunyats, el que
fa pensar que s’està ampliant l’efecte de escampar els gasos de la descomposició de les deixalles per
tot el massís.
Auca
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TOTA PEDRA FA PARET
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LA PEDRA SECA A CATALUNYA
Com ja coneixeu l’UME és membre de la Associació per la Pedra seca i Arquitectura Tradicional (APSAT)
Els objectius de l’Associació són la salvaguarda i la promoció de la Pedra Seca, com element
cultural i tradicional de la nostre arquitectura.

El dia 27 de Octubre 2020 es va fer la trobada virtual dels associats, que amb una freqüència
anual es celebra, si bé aquest cop va ser de forma virtual.
En la trobada es va donar ressò de la importància de la Declaració com a Patrimoni Immaterial
de la Humanitat la arquitectura en Pedra Seca, declaració que va ser aprovada el 28 de novembre del 2018 pel Comitè Intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat UNESCO.
També a la reunió es va debatre sobre la necessitat de crear, a nivell d’ensenyança reglada
FP, el ofici de MARGER. És prioritari que no es perdi aquest ofici i al mateix temps que s’incorpori als cicles formatius oficials i que disposi de titulació pròpia.
A la trobada es van presentar tres ponències, totes elles es van referir a les actuacions i de
promoció que des de la pròpia administració s’estan duent a terme en cada dun dels territoris
representats: País Valencia, Andorra i Mallorca. En els tres casos la implicació de la administració es fonamental, els tres territoris disposen d’uns plans de actuacions i protecció que garanteixen el reconeixement de la Pedra seca com a element cultural de primer ordre.
Es fa menció que son moltes les entitats i els col·lectius que estan treballant en la actualitat en
els diferents territoris, molt especialment a la conca mediterrània .
Per últim es valora i es coincideix en la necessitat de disposar d’un inventari catalogat, de tots
aquets elements que estan en la nostre geografia , en la actualitat existeix un incipient inventari a la Wikipedra.
Pel que respecta al nostre territori disposem de 5 barraques restaurades i un clar exemple de
marges en bon estat especialment a la zona de Monràs (sota agulles). Marges que seran motiu d’un proper treball per la seva identificació i catalogació.

També des de l’ UME s’inicia el treball per preparar la sol·licitud d’incloure aquests elements
barraques i marges, con bens de Interès Local, declaració que ha d’esser aprovada per el
consistori municipal.
Auca
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La Grossa de Cap d’Any
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