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EDITORIAL
Nova etapa.
Dies complicats, situacions que ni ens podíem imaginar que passarien. Tots hem anat sobrevivint com hem pogut.. També des de la nostre entitat hem anat adaptant-nos a la situació en
cada moments. Així vam organitzar una setmana d’aniversari diferent, on molts de nosaltres
ens vam retrobar de forma telemàtica i on es van impulsar nous projectes per aquest any. Una
diferent bicicletada a la platja, es va dur a terme la tradicional sortida amb Quercus a conèixer
les flors del nostre entorn, actius en les lluites contra el pla de ponent.. En mica en mica anem
tornant a la normalitat. Tornem a la poder fer petites sortides en grup i ja no tenim el tancament
perimetral..
Els divendres i els dimecres, l’entitat comença a tenir vida. A venir gent preguntant, socis a fer
gestions, a fer preguntes.. S’hi fan algunes reunions per preparar nous projectes i repensar noves formes de fer les activitats per que encaixin amb la normativa vigent. I això està bé.
El Boulder de l’entitat s’està usant molts dies cada setmana, i el Rocòdrom de la piscina, tots
els dimecres i molts caps de setmana també s’hi fan entrenaments. Estem actius.

Les seccions estan treballant.. Cadascú a la seva mesura, va fent, i anem fent les activitats
que som la UME. Per que la UME no només som els seus socis, sinó totes aquelles accions,
activitats i propostes que promocionen els diferents socis, on hi podem participar-hi tots.
Continuem caminant! Continuem pujant cims! Continuem fent grup!

Brugués Comas i Arqué

Adherida a:

Seccions:

Serveis:

•Federació Catalana
de Ciclisme

•Arxiu i documentació

•Assegurances

•Federació d’Entitats
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-Caravaning
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EL GRUP

INFANTS ESCALADORS

Que la covid-19 ens va trastocar les vides, és quelcom que sabem tots.
Els infants escaladors que abans omplíem els divendres al grup, ja fa un any que no hem pogut tornar al boulder de la UME i ja "tenien mono"…

Així que tan bon punt l'ajuntament ens ha donat permís, ens hem organitzat per poder gaudir
del rocòdrom municipal els dissabtes del mes de març. Ara tot ha canviat, tot és diferent.
Acostumats a ser 20 o 30 nens, ens sentim privilegiats de ser grupets de només 6 o 8 infants. Seguim les normes de forma estricta, mascareta i el gel hidroalcohòlic... el que faci falta per poder gaudir de l'activitat i que no ens el tornin a tancar. Però ... els peus de gat.... com
els ha crescut tant el peu en un any a aquests nens?
Paret amunt, jocs amb cordes, qui recorda com es feia el 8?
Hem gaudit una mica de" la normalitat" tan enyorada, d'unes tardes de dissabte fent esport,
fent amics, fent UME....

M.Amat
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CUIDEM LES NOSTRES COSES
El passat dia 2 d’abril vàrem anar a pintar la
Creu de la Morella, millor dit a repintar. Hi havia
trams de la creu on havia saltat la pintura, pintura
que des de el 2009 l’últim any que la vàrem pintar.
Després de demanar els corresponents permisos
al parc, un equip format per l'Adrià, en Santi, la
Montse i en Josep Maria, amb els estris necessaris vàrem fer la feina, feina que ens va portar tot
un matí. El dia era esplèndid, no feia vent (molt
important) i el cel tenia un color blau com mai. La
vista des de dalt era magnífica, al Nord Montserrat i els cims nevats del Pirineu, a l'est tot el Baix
Llobregat, al sud el mediterrani, i cap a l'oest la

serra de Prades.
També, i és necessari dir-los, als nostres peus
l'abocador, on els treballs de reacondicionament
han modificat el paisatge que fins fa poc teníem.
De la pedra blanca del Garraf a extensions de
prats verds, tubs negres que surten de dins de la
terra i pistes de terra que pujant des de baix de
tot. Una visió irreal per nosaltres que havíem conegut la Vall del Joan com era abans, però bé deixem aquetes malifetes per un altre article. Des del
cim i amb la vista que teníem ens fia l'efecte que
estàvem al centre del mon. Si més no, del nostre
petit món.

Com podeu veure a les imatges no ens imaginem el que
devien pensar els pocs que
aquell dia es van atansar a la
Morella, possiblement una visió
fantasmagòrica, 4 individus
amb equips de protecció blancs
(semblava que lluitaven contra
el covid) i armats en llargs pals
i una escala al costat de la
creu.
Una vegada acabada la feina
ens sentíem satisfets i al mateix temps motivats. La Morella
representa per nosaltres alguna cosa més que un cim. És el
nostre cim i com diem en el títol
del nostre article

“HEM DE CUIDAR LES NOSTRES COSES “

Auca
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EL GRUP

CANAL UME

TV

Hem creat el canal UMETV per tal d'interconnectar als socis i les sòcies de l'entitat, a través d'aquesta
xarxa social. No som els primers, hi ha moltes entitats que utilitzen aquest canal com a plataforma de
connexió entre els seus associats. Malauradament la pandèmia de la covid 19 ha accelerat la conveniència d'aquesta iniciativa. Ara mateix, Ajuntaments i tota mena d’ens polítics, clubs esportius, qualsevol tipus d’associacions, l'utilitzen pel mateix, per posar en contacte als socis, per fer connexions
en directe i per penjar material gràfics al voltant de les seves activitats.
Un altre cop per la pandèmia, ens ha sigut molt difícil donar-lo a conèixer. De cop i volta es va tancar
la UME, els socis vam deixar de veure'ns i aquesta iniciativa com totes les altres, les vam haver de
post posar, en aquest cas d'explicar el que pretenem. Aquest tancament ens ha allunyat, fa molt de
temps que no ens veiem. Una manera d'evitar que aquest allunyament es consolidi, es participant en
activitats de l'entitat, encara que sigui de forma telemàtica.
Per tant, a través del butlletí us recordem que UMETV està a la vostra disposició per fer partícips a
tots els socis de l'entitat les vostres activitats a la muntanya.
Com participar-hi? Es molt senzill. Si surts a fer una excursió, simplement fes fotos i clips de vídeo
amb el mòbil (recorda, sempre en horitzontal), crea una pel·lícula i ens l'envies per publicar-la. O ens
envies les fotos i els clips i la muntarem per a tu (a umellicencies@gmail.com). Al canal UMETV sortiran entrevistes, reportatges, programació d'activitats i en general, tot allò que els socis vulguin compartir, sempre relacionat amb el tàndem Muntanya-UME. Volem donar un nou impuls a la UME i per
aconseguir-ho ens cal la teva participació. Una entitat com la nostra només funcionarà si els nostres
socis i sòcies s'impliquen en propostes, si participeu en el dia a dia. I UMETV pot donar aquest impuls.
Per arribar a tothom ens cal també que entreu a UMTV i us subscriviu. Entrant al canal i veient algun
vídeo, us podreu inscriure. També heu de clicar la “campaneta”.

D'aquesta manera rebreu un mail quan pengem una nova pel·lícula. I després, compartir-ho entre
altres socis, amics... Fem-lo ben gran. Ànims! Us necessitem a tots i totes !!!
Jordi Vilajoan Gimeno
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Sortida per el desbrossament dels

El passat dia 27 març es va organitzar una sortida juntament amb la gent de Quercus per desbrossar
els roures que es troben a la riera i que estaven plens de bardisses i enfiladisses.
També vam preveure netejar i recuperar una dels habitacles. Una cova de terra de les que es troben a
la riera i que van ser ocupades fins els anys 60.
El dia acompanyava i, sempre respectant la normativa anti covid: es van fer grups de treball. Mentre un
equip es va dirigir directament als roures, dos grups més es van dedicar a la recuperació del habitacle.
La tasca en els roures consistia en aclarir els voltants i deixar-los lliures de les plantes enfiladisses que
en algun cas estaven asfixiant el arbre. Es tracta de tota una roureda amb exemplars de més de 100
anys. Alguns d'ells arbres catalogats, però en tot cas exemplars magnífics.
El punt de sortida va ser la Masia de Can Horta,
tots vàrem poder veure el estat de abandó i de
brutícia en que es troba. El que podria haver estat
un punt d'informació i/o escola de natura a una de
les entrades al Parc del Garraf, avui en dia són 4
parets i uns munts de brossa. El seu estat de conservació és vergonyós i lamentable, encara queden dues arcades en peu, del que devia ser un
gran Mas. Recordeu que es tracta d'una propietat
municipal adquirida el seu dia amb plans per a la
seva reconstrucció i reutilització, i a on, a dia
d'avui, l'interès per a mantenir la masia és nul. I
tots sabem com acabarà…
En quant a l’habitacle que es va recuperar es va
fer una bona neteja de l’interior. La entrada estava colgada, ja que s’havia produït un ensorrament de la
porta. El habitacle disposa d’una sala a la entrada i dues habitacions, tot excavat a la terra. Encara s’hi
podien veure restes de la cal que revestia las parets de l’interior. Habitacles com aquest hi havia més a
la riera, però amb el temps s’han anant ensorrant i tapant per les herbes. Les coves eren ocupades per
part dels emigrants procedents d’Andalusia, on aquests tipus d’habitatge era més comú. En aquesta
riera, així com a la riera de Sant Llorenç, les coves van estar ocupades per famílies fins als anys 62 on
unes inundacions van malmetre moltes de les coves, amb el consegüent perill de ensorrament.
Una jornada molt profitosa: els roures van quedar lliures i un dels habitacle s’ha pogut recuperar per la
memòria.
Es important vetllar per les nostres coses: la nostre natura i la nostre historia. Això ens fa estimar més
el nostre entorn i ens fa créixer com a poble.

AUCA
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roures a la riera de la Matar
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FEM MUNTANYA
És el nom de la campanya impulsada per l’UME
que té com a finalitat la millora de l’entorn aprofitant les sortides, tant a títol individual com
col·lectiu, que fem de forma regular. Es tracta de
recollir deixalles i restes que anem trobant pels
camins, corriols o indrets per on passem, deixantlos lliures de deixelles.
Aquests dies estem veient deixalles pels camins i
els indrets més concorreguts del nostre entorn,
sobre tot el que és més a prop dels nuclis urbans.
I malauradament no tothom té el civisme ni la cura
vers la natura com a cosa habitual, i ens trobem
amb el resultat d’un increment de deixalles, llaunes, ampolles de plàstic... etc. que inunden el
nostre entorn.
Aprofitant les sortides anirem recollint aquestes
deixalles, no cal anar a netejar un lloc concret o a
fer una acció determinada, en un punt, si no que
de forma regular anem recollim tot allò que veiem i
puguem recollir.
Com ho fem : Amb l’ajuda d’una bossa preparada
a tal efecte, de roba per reutilitza-la moltes vegades i amb unes llargues nanses per poder-la penjar de la motxilla. D’aquesta forma es molt més
còmode i fàcil, i no ens destorba al caminar. La
bossa es plega molt be i es pot portar dins de la
motxilla.
La campanya no te data límit, tant el contrari, podem adoptar com un hàbit més amb totes les nostres sortides. A més demanem que aneu informant
del recorregut. Amb tota la informació que anem
rebent s’anirà confeccionant un planell on es podrà visualitzar tots els trams i camins recorreguts o
indrets on s’ha fet una acció de neteja. Per això és
molt important que es vagi informant de l’itinerari:
punt sortida, punt d’arribada, o fent servir qualsevol dels sistemes de geolocalització ( strava o wikilok) etc. Així com també la quantitat de bosses
recollides. Tota aquesta informació s’anirà publicant de forma regular. km recorreguts, brossa recollida i es portarà una estadística en quan als
trams nets com a quantitat de deixalles recollides.
Aprofitant la informació també es important que
quan trobeu un punt negre, punt en que l’acumulació de deixelles (volum) o be per la seva naturalesa us faci impossible poder-la recollir, es comuniqui mitjançant el full de notificació que podeu
trobar penjat a la web, Aquest full que heu d’enviar
a la secretaria de UME o al mateix correu de ume
fem net. Des de UME es faran les gestions necessàries davant de la administració corresponent,
fent el seguiment de la acció de neteja o recollida
fins la seva resolució final.

Página 8

Las bosses estan a la vostre disposició a secretaria de UME dimecres i divendres de 7 a 9 del vespre .
La campanya està oberta a tothom que surt a la
muntanya. De fet son varies les entitats que també
s’han adherit a la campanya: grups locals i també
de fora de la població, i a dia de avui ja s’han repartit unes 165 bosses.
Recordeu el canal de la informació es a traves del
correu electrònic : umefemnet@umegava.cat
I Facebook Umefemnet
Convidem a tots els amants de la muntanya i de la
natura a sumar-se a la campanya, entre tots aconseguirem conscienciar a la població de la necessitat de mantenir net l’entorn i al mateix temps deixar lliure de deixelles els camins i els indrets de
les nostres sortides.
Després dels 50 dies d’inici de la campanya es
confirma la gran acceptació i el èxit. S’han recollit
62 bosses, s’han recorregut mes de 162 kilòmetres i se han notificat 12 punts negres dels quals
7 ja han estat resolts favorablement.
La participació en la
campanya
també ha
tingut acceptació en
grups com
Gavà Runners, Club
d’Atletisme
Gavà, Mitja
marató de
Sant Pere
de Ribes,
Esports
Base
de
Viladecans,
la
pròpia
federació
FEEC, així
com
el
col·legi Marià Felip de
Gavà.
US ESPEREM la vostre col·laboració serà ben
rebuda, contribuent plegats en aquest petit gest a
recuperar el nostre entorn.
Per mes informació secretaria d UME.
Auca

EL GRUP

FEM NET
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Parlem i coneixem a
Avui parlarem i coneixerem en Raul Fernández Garcia, un soci de la UME, membre de l’entitat des del
2018. @raul_fernandezgar.
Abans d'apuntar-me a la UME havia fet muntanya amb l’Agrupament Escolta l’Espiga de Viladecans fent
rutes (per exemple al voltant del Pedraforca) o acampant en terrenys durant l'estiu o setmana santa.
I tenia clar que volia fer més muntanya, aprendre a escalar, a fer muntanya hivernal, a esquiar i tot això
(que fins llavors no en sabia res de cap ) i per això vaig venir a la UME.
No coneixia a ningú de l’entitat, quan em vaig apuntar, però tenia moltes ganes de fer muntanya.Tota la
meva experiència i aprenentatge de muntanya va començar aquí.
I m’he engrescat en seguir-me formant. Actualment tinc el (Td1) d'Excursionisme i ara estic fent la formació de Tècnic Esportiu de Mitja Muntanya a IES Pobla de Segur (Td2).
Que et prepara i et titula per ser Guia de Mitja Muntanya de raquetes a l'hivern) i en muntanya estival.
És a dir, a l'hivern puc portar
qualsevol activitat que no requereixi de grampons i a l'estiu qualsevol activitat que no
requereixi la corda com a
mitjà de progressió.
Això seria una infografia de la
formació dels guies a l'estat.
Vaig decidir fer aquesta formació perquè en primer lloc,
és un món que m'apassiona i
que m'agradaria poder transmetre i ensenyar a tota la gent
que comença o que requereixi
d'un guia. En segon lloc, perquè crec que aquestes formacions m'han fet aprendre molt
i fins i tot m'han fet anar més
preparat a les meves activitats
a la muntanya (per exemple,
durant el curs ens preparen
molt per a rescats d'allaus
amb el curs CAG1 (Curs
d'Allaus per Guies) del ACNA (Associació pel Coneixement de la Neu i Allaus).
En resum, si ets un apassionat/da de la muntanya i t'agradaria poder dedicar-t'hi professionalment a
aquesta, t'encoratjo a informar-te sobre els cursos de Tècnic Esportiu en muntanya de l'Institut de la Pobla de Segur.
Brugués Comas i Arqué
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Raul Fernàndez Garcia

Projecte SOSTRES COMARCALS
Convidem a tots a participar en aquest nou projecte, que desitja propiciar la consecució d'objectius comuns més enllà del fet de pujar a una muntanya.
Interacció, cultura..
Els Sostres Comarcals. 41 Cims.

És una activitat col·lectiva per a provocar la trobada entre socis i celebrar el 60 aniversari de l'entitat. El
repte dels 41 cims no és una competició.
Es tracta d’assolir els 41 sostres comarcals de Catalunya entre gener 2021 i desembre 2023.
També, una de les finalitats de la
proposta és conèixer els diferents
racons del nostre país mitjançant
l’excursionisme. No és un repte únicament per a les persones més ben
preparades; tothom hi pot participar,
ja que hi ha cims de tota mena, des
dels de baixa muntanya fins als d’alta muntanya.

Les sortides seran col·lectives i es
programaran segons la normativa
Procicat
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Coneguem l’entorn

#CONEGUEMLENTORNDEGAVA2021

Malauradament la pandèmia actual del Covid-19 no
ens permet fer activitats de grup a la natura com estem
acostumats... però la muntanya i els camins per descobrir segueixen allà fora així que us animem a descobrirlos.
Us proposem fer sortides per l'entorn del vostre poble
tot documentant amb fotografies i vídeos les vostres
excursions. Volem construir una marxa virtual a partir
de les marxes individuals que compartiu amb nosaltres.
Amb la situació actual provocada pel Covid-19, no podem fer les activitats infantils i juvenils, com hem gaudit
des de fa anys, però tot i així creiem que es important
no deixar de fer propostes i mantenir viu el esperit de la
nostra entitat. Per això tenim una nova idea, oberta a
tots els infants i famílies de Gavà. La primera edició de
l’activitat “Coneguem el entorn de Gavà” d’aquest any
2021.
Qui hi pot participar?
Tots els nens esteu convidats a organitzar amb la
vostra bombolla de convivència excursions dins del
municipi de residència/comarca o àrea permesa en cada moment.
En què consistirà?

Es presenta un llistat de 14 punts d’interès de Gavà.
Amb l’objectiu de promocionar que les famílies i els
petits coneguin l’entorn de Gavà.
Tenim de temps tot el any 2021 per conèixer els 14
punts proposats. A la setmana d’aniversari del 2022, a
finals de febrer, es farà i es donarà un reconeixement a
tots aquests socis de l’entitat que ho hagin assolit. L’acte de reconeixement s’adequarà a les mesures sanitàries que tinguem en aquell moment.
Quan es descobreixen els punts, hem de fer una fotografia on es reconegui l’espai. Feu-ho sempre de forma
prudent, evitant aglomeracions i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Pengeu la fotografia al teu Instagram o Facebook o el
dels teus pares etiquetant sempre @coneguemlentorndegava2021, @UMEGAVA.
Quins són els objectius de la marxa?
Volem que gaudiu fent esport i preservant el nostre entorn. Que no es perdi el contacte amb la natura ni l'esperit de grup. Ho hem de fer des de la distància física
però podem mantenir, ni que sigui en el món virtual les
connexions socials.
També volem que ho feu respectant les mesures de
precaució sanitàries que entre tots hem de mantenir
per aturar i fer retrocedir el COVID-19.
Les respectem per ajudar-nos els uns al altres, per les
persones grans a les nostres famílies, també pels que
ho estan passant malament per la situació i pels sanitaris que lluiten en el seu dia a dia contra la malaltia.
També ho fem per vosaltres, nens i joves que esteu
vivint en temps difícils i perquè no volem que perdeu la
màgia de la vostra infància i joventut.
Us animem a estudiar el mapa de la vostra població i
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triar un recorregut per fer durant el dia amb la vostra
bombolla estable.
De forma orientativa es presenta un llistat de 14 punts
d’interès de Gavà. Amb l’objectiu de promocionar que
les famílies i els petits coneguin l’entorn natural de casa
seva.
Quan descobriu el punt haureu de fer una fotografia on
es reconegui l’espai i compartir-la amb nosaltres. Feuho sempre de forma prudent, evitant aglomeracions i
seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Quins són els objectius de la marxa?
• Descobrir l’entorn natural
• Ser respectuós amb el medi ambient
• Gaudir de l’experiència tot jugant.
QUAN COMENCEM?
Per aquesta marxa no tenim cap restricció temporal,
podeu començar el dia que vulgueu i repetir les excursions descobrint nous llocs tantes vegades com vulgueu.
Teniu de temps tot l'any 2021 per conèixer els 14 punts
proposats. A la setmana d’aniversari del 2022, a finals
de febrer, es farà i es donarà un reconeixement a tots
aquests infants que ho hagin assolit.
QUE US DEMANEM?
Volem que compartiu amb nosaltres les vostres sortides enviant-nos fotos o vídeos curts a través dels següents mitjans:
• facebook
• twitter
Email
Pengeu la fotografia al vostre Instagram o Facebook o
el dels teus pares etiquetant sempre @coneguemlentorndegava2021, @UMEGAVA
També us animem a que afegiu comentaris a les entrades d'aquest blog un cop publiquem les sortides que
anem rebent. D'aquesta forma podreu premiar o conèixer detalls de les millors descobertes. També és una
forma alternativa de no perdre el contacte amb la resta
de companys del grup i mantenir el caliu que caracteritza les nostres excursions.
També ens podeu enviar els vostres tracs, els animals
o vegetació que hageu trobat, els vostres dibuixos, les
vostres histories.. i així podem anar sumant experiències de descoberta al nostre blog.
Si voleu ajudar a difondre aquesta iniciativa, podeu
descarregar, imprimir i incloure en les vostres fotografies el QR-CODE següent. Així, qui escanegi el codi
anirà directament a la pàgina inicial d'aquest bloc per
conèixer la proposta.

EL GRUP

de Gavà 2021
QUÈ HEU DE PORTAR?
Quina pregunta és aquesta? la motxilla amb aigua, fruita i una mica de menjar per si s'allarga l'excursió. Suposem
que ja ho tens interioritzat però et recordem que caldrà que portis la mascareta posada en la via pública i en aquells moments en que et trobis amb altres grups de persones. Recorda que portant-la estàs protegint als demés si
fos el cas que estiguessis passant la Covid i no t'haguessis adonat. Pensa que la resta també porten la mascareta
per protegir-te a tu.
Aquest any també cal que portis l'ampolleta de gel hidroalcohòlic per rentar-te les mans si t'has de treure la mascareta i tocar aliments per exemple.
Punts a descobrir

Ermita de Bruguers, roca foradada.
El Castell d’Eramprunyà
Bassa de La Sentiu
El Calamot
Vila romana de Can Valls de la Roca
Estany de La Murtra
Corredora de la Mayola
Dunes restaurades de la platja de Gavà.
La Font del Ferro
La Font de Mas vilar.
Pedrera de Ynton
Turó dels caçagats
Can Dárnenes
Mines de Ferro de Rocabruna.
Des de la UME volem
engrescar-vos per fer
activitats mantenint la
seguretat i preservant la
salut de tots.
En aquesta secció trobareu idees alternatives
per gaudir de la natura i
del nostre entorn tot
respectant les normatives vigents durant el
Covid.
Molta força companyes
i companys!

Brugués Comas i Arqué
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Llistes de cims
Hi ha molta gent que s'hi dedica a fer llistes de cims. Es pot dir que ens agraden les llistes. A partir dels primers
anys del segle XIX es van posar de moda els mapes pictòrics de llistes de cims i de rius, els més llargs, els més
alts, els més importants. A finals d'aquell segle van començar les llistes com a col·leccions de cims a conquerir. La
primera que conec va ser la de Hugh Munro, amb els cims d'Escòcia que superaven els 3000 peus; i els va intentar pujar tots.
Ara tenim un ampli ventall de col·leccions: la de vuit mils, els set sostres continentals, els 3000 del Pirineu, els
4000 dels Alps, els 6000 dels Andes, els 100C de la FEEC, els 100C i els 2000 de l'ICGC, els sostres comarcals
de Catalunya, els sostres autonòmics d'Espanya, els vuit sostres andalusos, el set sostres andorrans, etc.. No són
llistes casuals. Darrera de cada llista hi ha entitats que les promouen.

Totes les col·leccions tenen punts a favor i polèmiques. D'això va aquest article, de les coses bones i de les discutibles.
Una objecció general, a qualsevol col·lecció de cims, es que el nostre criteri per seleccionar un cim a fer, s'hauria
de fonamentar en les característiques inherents dels cims, i no en el fet de que formin part d'una llista. Per exemple, molta gent es perd el Cotiella, un soberg i solitari massís muntanyós, per que no forma part de la llista de tres
mils del Pirineu.
Per considerar altres objeccions m'interessa classificar les llistes en tres grups. Les que tenen un criteri físic (cims
que superen una cota), les que tenen un criteri subjectiu (cims emblemàtics per alguna raó) i les que combinen
una característica física (altitud) amb una característica geopolítica (comarca, autonomia) o geofísica (península,
continent)
Per fer boca, la polèmica dels «Set Cims», els sostres continentals, ens escau bé. Resulta que l'any 1956 un alpinista (W. D. Hackett) va proposar el repte d'assolir el cim més alt de cada continent. Va agafar la llista de continents i es va prendre la molèstia de pujar el Mont Blanc. Fins aquí normal. Més tard algú va objectar que havia
agafat una llista de continents basada en convencions històriques i no en criteris geològics. Si els continents són
masses de terra limitades per aigua, Europa i Àsia són el mateix continent i l'Everest el seu sostre. Amb la polèmica llençada, els que defensen que Europa és un continent separat discuteixen en el punt de ruptura amb Àsia. Si
el criteri és hidrogràfic, el sostre d'Europa és l'Elbrús, si el criteri és geològic, el sostre és el Mont Blanc.
Amb Austràlia també tenim polèmica. Les illes properes
a una massa continental, formen part del continent?
Per exemple, Mallorca és Europa? Hackett va pujar un
cim en Australia, el Kosciuszko (2.228 m), però en una
illa al costat d'Austràlia hi ha cims més alts. Entre els
alpinistes que defensen que el sostre està en aquesta
illa, que és Nova Guinea, de nom autòcton Papua, també hi ha discrepàncies. Per que el cim més alt, el
Puncak Jaya (4.884 m), està en una part de la illa que
l'any 1969 va canviar de continent... Sí, sí, va canviar.
Aquell any Papua es va dividir i la part occidental, amb
el Puncak Jaya, va passar a mans d'Indonèsia, en
Àsia, mentre que la part oriental va seguir sota domini
australià, fins que va constituir un estat independent
d'Oceania, amb el mont Wilhelm (4.509 m) com a sostre continental.
Curiós tot plegat, no? En successius articles veurem
les coses bones i les polèmiques de llistes més properes, 100C, sostres comarcals, etc., amb la classificació
establerta més amunt.
Antoni Callén

Mapa de Pangea, el supercontinent de fa 250 millions d'anys
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Notícies
ASSEMBLEA GENERAL ORDENARIA DE L’ENTITAT
L'Assemblea tindrà lloc el divendres 28 de maig de 2021,
a les 19:30 hores, en primera convocatòria i a les 20:00
hores en segona convocatòria. L'Assemblea serà PRESENCIAL i TELEMÀTICA. L'Assemblea presencial es
realitzarà a la seu social de l'Entitat, carrer Salvador
Lluc, número 6, 2º de Gavà. Degut a la greu situació de
risc provocada pel COVID-19, l'aforament de l'Assemblea presencial estarà limitat conforme les mesures preventives del Departament d'Interior, vigents el dia de
l'Assemblea. Per participar de forma telemàtica a l'Assemblea, us indicarem més endavant la forma de fer-ho.
Per comunicar la vostra participació ho podeu fer a la
secretaria de la UME, en el seu horari, dimecres i divendres de 19.00 a 21.00 hores, o enviant un missatge a
l'adreça de correu electrònic umesecretaria@gmail.com.
Nou servei de la Policia local de Gavà
De forma oficial se’ns va convocar, com a UME, a una
reunió amb la Policia Municipal en la que se’ns va presentar la nova unitat UVRA, Unitat Vigilància Rural i
Agrícola. Aquesta unitat s’ocupa específicament de la
vigilància i control en el medi rural (muntanya) i agrícola.
Disposa de dos motos elèctriques, i amb el suport de la
mateixa Policia local, vetllarà per la seguretat i control en
el medi rural i agrícola.

passant o dels que hi van expressament. Gràcies a tots,
els arbres, ja comencen a tenir una alçada considerable.
És important recordar que a prop del arbres hi ha un
bidó de 25 litres de aigua que ha de servir de regar-los
en època seca. Aquests bidons s’han d’anar omplint amb
les nostres visites, s’acota l’època seca i serà necessari
regar en mes freqüència.
Lloguer de material

A reunió amb els responsables de la secció SEAM, s'ha
acordat canviar el procediment per sol·licitar el material,
fins que no hi ha un canvi en el PROCICAT, amb l'objectiu d'evitar entrar en risc.
A partir d'ara el soci que vulgui sol·licitar material haurà
d'enviar un correu electrònic a umesecretaria@gmail.com on descrigui el material que vol llogar,
com a màxim el dimecres de la mateixa setmana per
recollir el divendres.
A la sala de material només hi entrarà el responsable i
qui gestionarà l'entrega serà el secretari.
Esperem poder tornar a la normalitat aviat. Moltes
gràcies per la comprensió.
#totssomume #femmuntanya #umegava #umeSEAM

NOU PROJECTE, LA UME AL WIKILOC
Vàrem acordar mantenir comunicació directa, així d’aTens ganes de fer una sortida caminant per les nostres
questa manera poder intervenir ràpidament en qualsevol
muntanyes més properes, o més llunyanes i no saps on
cas que es produeixi algun incident, incidents com:
anar?
Utilització de camins per vehicles no autoritzats,
Entra a les rutes penjades a Wikiloc, que comencen per
Agressions al medi natural, abocaments incontrolats
UME1963.
etc.
El telefono de contacte és el 659205425, i també es pot En aquests moments hi ha 100 rutes de 16 companys de
UME que han compartit les seves.
informar a la policia municipal.
Ah! I recorda, quan vagis a la muntanya tu també pots
Atenció, per situacions de emergències, s’ha seguir trucompartir les teves de Wikiloc, amb UME1963 i seguidacant al 112......
ment el nom de la ruta.
Catàleg d’arbres singulars de Gavà

SERVEI COMUNITARI A LA UME

Aquest any hem tornat a acollir als alumnes de tercer de
la ESO de la Immaculada Concepció, per a que desenvolupessin les seves hores de servei comunitari. El Servei Comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria,
és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i
Des de la secció de Natura hem fet algunes còpies d’a- protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
quest catàleg i el tenim a la nostra seu. El catàleg es pot l'exercici actiu de la ciutadania.
consultar a la mateixa biblioteca o demanant una còpia.
Aquest any hem pogut encabir-ho dins d'una activitat de
Per més informació “secció natura”.
neteja dels nostres boscos, que s'ha organitzat amb
l'ajuntament. L'acció ha tingut una alta participació de
Manteniment dels arbres del Mont Ras
joves, més de 70, i aquests han fet un servei de neteja
Els dos arbres que es van plantar en record als nostres important als nostres boscos, i segur que han fet un bon
socis Enric i Joan, segueixen creixent i arrelant-se a la aprenentatge de que els boscos s’han de cuidar.
terra.
Com ja sabeu fa anys es va publicar el catàleg d’arbres
singulars de GAVA. Es tracta de catalogar, amb l’objectiu de protegir els arbres que per el seu interès es necessari protegir i conservar.

De forma regular estan reben aigua, tant dels que van
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Sortida dels menuts de la UME
AHIR DISSABTE VAM ANAR D’EXCURSIÓ A VEURE GRIPAUS I GRANOTES.
QUAN VAM ARRIBAR ELS NENS I LES NENES
ENS VAM POSAR A DINS DE L’AIGUA, PER PODER VEURE MILLOR ELS ANIMALS, PER BUSCAR-LOS.
.... I QUÈ VAM VEURE? QUÈ VAM CAÇAR??
VAM CAÇAR MOLTES GRANOTES PETITES,
MOLTES. I DOS TÒTILS, GEGANTS, PERÒ ENCARA SENT CAPGROSSOS.
HI HAVIA CAPGROSSOS PETITS, ALGUNS AMB
LES POTES DEL DARRERA I ALGUNA GRANOTA
AMB
CUA.
QUAN VAM ACABAR VAM TORNAR A DEIXAR
ELS ANIMALS A LA BASSA.
ENS HO HEM PASSAT GENIAL!!!
I HEM APRÈS MOLTES COSES SOBRE LES GRANOTES: QUÈ MENGEN, QUE RAUQUEN QUAN
VOLEN ENAMORAR-SE, QUE FAN OUS..
UNA SORTIDA MOLT DIVERTIDA.. QUE
VAM ACABAR TOTS PLENS DE FANG..

Marcel i Berta Caba Comas
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Treballem la comunicació
La comunicació eficaç de les activitats de la UME és un dels punts que la junta de direcció de la UME
pensa que s'ha de treballar amb més intensitat. Paradoxalment, pocs mesos després de constituir-se la
junta va esdevenir la COVID, amb els confinaments, ara totals, ara parcials. La COVID va suposar
l'aturada d'activitats col·lectives i va comportar que hi hagués poca cosa a comunicar. Amb tot, des de
la junta s'han impulsat activitats adaptades a la fluctuació de les normes sanitàries. Activitats que esperonessin als socis i sòcies a sortir a la muntanya i a compartir-la de forma distribuïda. I ens hem afanyat per difondre-les.
En la comunicació interna, amb els socis i sòcies de la UME, hem insistit en enviar correus informatius
quan hem pensat que havia coses a dir que havien d'arribar a tota la comunitat UME. A les xarxes socials hem intentat augmentar la nostra presència. S'ha creat un Instagram corporatiu que està esperant
les vostres fotos i els vostres «m'agrada» o «no m'agrada», una pàgina de Facebook pel projecte UME
FEM MUNTANYA FEM NET, i el projecte d'assolir tots els sostres comarcals de Catalunya pel seixantenari de la UME també ha creat un Instagram. També encoratgem la iniciativa d'un soci de crear
UMETV, que ell no vol que sigui un projecte personal, de forma que esteu tots i totes convidats i convidades a que sigui un projecte també vostre. I no oblidem el Facebook corporatiu que ja fa anys que
funciona però ara us demanem que interactueu més amb ell. En el web de la UME (umegava.cat), en
el peu de pàgina (de totes les pàgines), trobareu un enllaç al directori de les xarxes socials de la UME
El WhatsApp s'ha convertit en un aliat insubstituïble. A falta de quelcom millor és la manera més còmoda de fer participar als socis i sòcies en la gestió de les activitats. Només te dos greus problemes. Per
un costat ens queda curt, no és d'abast d'universal, només arriba a les persones subscrites a grups.
Per altre costat, des del punt de vista personal, ens queda llarg, ens cansa per excés, quan formem
part de molts grups o estem en grups massa verbosos. Hem fet un grup en el que només les persones
que normalment convoquen activitats poden escriure. És, doncs, un grup bastant tranquil que va per
feina, i us animen a que en formeu part. En l'esmentat peu de pàgina del web de la UME trobareu
l'enllaç al directori de grups de WhatsApp, amb indicacions per subscriure's
En la comunicació externa, la que s'adreça a la ciutadania en general, hem fet que els nostres projectes arribin als mitjans de comunicació local. Ben és cert que la nostra presència en els mitjans ha sigut
moderada. També és cert que la COVID ens aconsella ser prudents.
El web de la UME està sortint d'una situació difícil. S'havia pensat, ja fa vint anys, de forma que les
Seccions de la UME pengessin elles mateixes la descripció de les seves activitats, però no es feia servir. Ara s'ha repensat de forma que el web funcioni pel telèfon, tant la consulta com la manipulació del
contingut. En el desenvolupament anem per fases. A la primera fase, l'actual, intentem donar una descripció completa de què és la UME, entrant en tots els detalls. El contingut s'elabora de forma centralitzada. A la segona fase aconseguirem que siguin les seccions les que pengin elles mateixes els seus
propis continguts. A la tercera fase, desenvoluparem eines per a que la base social de la UME tingui el
seu propi espai, pugui expressar opinions i preferències, fer propostes i realitzar gestions telemàtiques

El títol d'aquest article, «Treballem la comunicació», no s'ha d'entendre com la simple
presentació d'allò que fem ara. El títol és
una crida a la participació. Totes les persones que estem a la junta de direcció necessitem rebre aportacions, comentaris i crítiques. Treballem tots plegats per fer que la
comunicació corri en tots els sentits.

Comunicacions UME
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Projestes Urbanístics
La Unió Muntanyenca
Eramprunyà, entre moltíssimes altres coses,
sempre s’ha destacat en
la defensa de la natura i
en el respecte per la biodiversitat com un dels
eixos principals d’estima
a la natura.

Actualment les agressions de Gavà amb el pla
de Ponent, els Joncs, la
Sentiu 2, o les altres dues planificacions urbanístiques a la platja, no
ens poden deixar indiferents. Com tampoc la
resta de plans que arrastrem des de la seva
planificació a l’any 76 a
la comarca. Un pla general metropolità desfasat en el temps, on no
s’inclou cap mena de
respecte a la natura, a
la connexió entre espais
naturals, als cursos fluvials i torrenteres seques, patrimoni històric,
….
El Baix Llobregat ha patit i pateix encara ser la
porta de serveis Barcelona: L’Abocador del
Garraf, el Port , l’Aeroport, Autopistes, vies de
tren,…. que mal planificats sols han fet que fragmentar més el territori perdent allò que el fa especial per
nosaltres. Tot un seguit de especulacions urbanístiques que mica en mica mossega la nostra natura i
especialment els terrenys agrícoles més rics fora del parc agrari. Uns terrenys que amb el canvi climàtic
seran els únics no salinitzats del delta i que seran en cimentats per macroempresses de la construcció
especulativa.
És per això que moltes entitats, entre elles també la UME, ens hem adherit amb SOS BAIX LLOBREGAT I L’HOSPITALET, en el que bonament podem participar, subscrivint com a nostre el manifest d’aquest conjunt de col·lectius, que demana la paralització de tota construcció fins a ser ben revisat i actualitzat, amb els criteris de sostenibilitat, canvi climàtic i proporcionalitat al territori on vivim.

Per consultar el contingut del manifest diriguiu-vos a secretaria
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Fita i petjada
Portem més d’un any de pandèmia, restriccions i confinament però gràcies a l’esforç d’en Juan Pérez coordinador del club de lectura de muntanya Fita i Petjada i dels seus components el club ha continuat la seva activitat,
de manera virtual, online i des de fa poc també presencial.
Compartir lectures, emocions i sentiments ens ha ajudat a suportar la situació, desconnectant i combatent l’estrès. I el fet de poder comentar amb l’autor un valor afegit molt interessant.
Els llibres llegits han sigut els següents:

A TOTES LES SOCIES I ELS SOCIS, GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA
Han estat uns mesos complicats, l'entitat no ha pogut funcionar amb normalitat ni portar a terme totes aquelles
activitats que dúiem normalment a terme. A més, a nivell individual, també hem estat confinats perimetralment, i no
hem pogut fer la muntanya que tots desitjàvem. Però ara ja s'acaba aquesta etapa, i si no hi ha canvis podrem tornar a
funcionar amb més normalitat.
Com a entitat estem molt agraïts per la comprensió de tots vosaltres que ens heu donat. Hem sabut fer pinya.
I des de junta, amb l'objectiu de fer grup, i fer equip, hem acordat regalar a totes les sòcies una samarreta corporativa.
Nomes demanem que abans del dia 15 de juny ens digueu quina talla de samarreta voleu. Rebreu un correu electrònic
amb la informació. Adjunt al correu hi hem adjuntat dos arxius amb les talles possibles, tallatge infantil, de dona i home.

Envieu correu a umesecretaria@gmail.com
NOM COMPLERT. TALLA I MODEL
(infantil dona o home)
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Espai orgànic
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