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EDITORIAL

X Aniversari Fita i Petjada

A l’última Fira dels espàrrecs l’UME vam participar en
la Mostra d’Entitats de Gavà que, per la pandèmia, feia
dos anys que no es celebrava . Allà vam poder mostrar
a la ciutat les activitats que l’UME porta a terme, els
nostres projectes, qui som.. .I nostres els companys de
Fita i Petjada van poder mostrar els actes que tenen
previstos en el seu desè aniversari.
I no només vam poder compartir l’estona, si no que
vam poder conversar, compartir sobre què era el que la
UME ens donava a cadascú. Hi ha companyes que el
que troben a l’UME i a la muntanya, es un espai ple de
reptes, de motius per aconseguir fites. D’altres, que no
donen tanta importància als cims, donen més importància al fet de compartir les vivències, a fer activitats en
grup de manera més relaxada.
Perquè això és l’UME, un grup que aplega gent molt
diversa que, sobretot, comparteix una estima molt gran
per la muntanya. Un lloc on tothom que vulgui hi pot fer
coses molt diferents però alhora, tenir sempre el suport
dels companys i companyes per tal d’aconseguir-ho.
Com moltes vegades diem, l’UME som grup, sempre hi
haurà algú disposat a donar-te un cop de mà.
Em va agradar molt poder conversar amb els socis.
Han estat dos anys una mica complicats per fer muntanya, però tot i així ho hem fet. I ara, no només podem
anar a la muntanya, sinó que també podem compartir
aquests moments: xerrar, conversar, fer projectes, filosofar... fer grup. I això encara m’agrada més.
Seguim endavant. Seguim caminant. Seguim fent
cims .Seguim compartint
Brugués Comas i Arqué
Presidència

Adherida a:
•Federació Catalana
de Ciclisme
•Federació d’Entitats
Excursionistes de
Catalunya
•Federació Catalana
d’Espeleologia
•Federació Càmping
-Caravaning

Página 2

Seccions:

Serveis:

•Arxiu i documentació

•Assegurances

•Barrancs

•Biblioteca

•Bicicleta de muntanya i
``carretera
•Càmping
•Competició UME

•Boulder
•Cartoteca
•Formació

Butlletí
Composició: Antonio Acebedo Sánchez
Edita: UME
Salvador Lluch 6 2º
08850 Gavà
Telefon: 93.662.01.24
Web:www.umegava.org

umegava@gmail.com

RUTA CIRCULAR DES DE ...

L’excursió que descric a continuació surt de Sant Feliu Saserra, darrer poble al NE de
la comarca del Bages limitant amb el Berguedà i amb Osona. Coronarem un cim modest (695m) però amb bones vistes de la Catalunya central amb Montserrat i els cims
més destacats de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Tornarem per pistes i per carretera un
petit tram de nou fins el poble.

Començarem a caminar des de l’església de Sant Feliu i el centre d’interpretació de la Bruixeria, baixarem pel carrer Catalunya fins arribar a la Crta.B-431 que seguirem en sentit nord
caminant per l’esquerra travessant el poble de Sant Feliu Saserra i fins a arribar a un aparcament amb rètol informatiu. Ens trobem a l’inici del Serrat de les Forques i de diverses passejades fins el Serrat de Llobater i la Balma de les Pastorelles. En una pista ampla asfaltada i davant la finca privada del Mas Sobirà anirem seguint les indicacions verticals dels Itineraris de
Boscos de Bruixes i Bandolers cap al Serrat Llobater.
Tombem a la nostra dreta i anirem davallant entre camps i vegetació baixa sense deixar la
pista principal i a estones més de mal caminar mentre baixem. Sense trobar ningú en poca
estona ens endinsarem en un bosc de pins un cop passem la masia abandonada però encara
ben conservada de Fontermona on girem a la dreta per arribar fins el molí de Badia i la Riera
del Relat ja en zona ombrívola i més humida. Fins aquí la senyalització no ha estat tant clara
però es tracta d’anar seguint el camí més evident. Ara seguim el camí a la nostra esquerra i
en una pista més ampla de terra anirem ascendint de forma decidida fins a arribar a la masia
parcialment enrunada tot i que ben conservada de Badia on encara es poden veure pasturar
vaques i braus. Darrera es veu en la distancia el poble de Sant Feliu Saserra i el seu entorn.
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...SANT FELIU SASERRA AL SERRAT LLOBATER,

Ja hem guanyat alçada i encara n’haurem de guanyar una miqueta més i amb poca estona,
això sí ara per un corriol solitari i estret que s’enfila decidit i a on un dels rètols de les rutes ens
indica que ens apropem al cim culminant. Darrers 60m abans del cim i exactament a uns 5,5
km de Sant Feliu Saserra perfectament indicats i ja de forma evident arribem al cim del Serrat
Llobater a 695m. Gran estelada presidint el cim i quadern de signatures i notes del Club Excursionista Bandolers de St.Feliu Saserra. Gaudim de la panoràmica de Montserrat, Montseny i
cims com el Montcau i la Mola de Sant Llorenç, així com part de la comarca del Bages si el dia
ho permet.
Estem al límit de la comarca del Berguedà. Un cop descansem merescudament a dalt del cim,
seguirem un corriol que baixa decidit en un petit tram en direcció N. Després d’uns metres el
sender es transforma en una pista més ampla que anirem seguint en direcció N. En poca estona passem a tocar del Mas de El Solarot, dins del terme de Santa Maria de Merlès. Des d’aquí
seguirem la pista a la nostra dreta. A pocs metres de l’indret, en una pedra amb flors, el trist
record d’un atleta que a la duatló de Sant Feliu Saserra del 2013 va perdre la vida; sempre
muntanya, natura i calma després de la mort. DEP.
Seguim per la pista de la nostra dreta sense marques ni rètols verticals, enmig del bosc, baixant fins el torrent del Solarot, i després en suau pujada anant recuperant els metres que
havíem baixat anteriorment. Ens apropem a la masia de Vilaclara, sembla que habitada perquè
hi havien diversos gossos que bordaven i fins i tot van sortir a la pista. Cal anar en compte i
seguir caminant per la pista el més tranquil possible. Caldria que els propietaris els tinguessin
lligats, però ja sabem per desgracia que convivim amb molta gent i no sempre segueixen les
normes.
Página
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FENT EL SEU CIM MODEST, PERÒ SORPRENENT
Després de passar Vilaclara seguirem la mateixa pista que vira una miqueta cap al N i posteriorment ja es direcciona cap a la carretera a
Prats de Lluçanès B-431. Just a tocar de carretera a la nostra esquerra una escultura dedicada a Madame Poubelle, una boletaire que recull
les deixalles trobades al bosc i que ens adverteix que seguim el seu exemple, sobretot de la
gent incívica. La part ara més feixuga és caminar per la carretera durant uns 2 kms aproximadament fins de nou entrar al poble de Sant Feliu
Saserra. Això sí amb bones vistes a la nostra
esquerra de cims osonencs i del prepirineu més
proper que es perden a l’horitzó.
FITXA TÈCNICA:
Punt de sortida / arribada: Sant Feliu Saserra (Església) - Circular
Com arribar?: En cotxe: Des de ManresaVic / Girona Eix Transversal (C-25),
SORTIDA 154 Avinyó i Crta.B-431 fins a
Sant Feliu Saserra En autobús: Línies
Sagalés des de Barcelona i Manresa
(708 i 714).
Distància: 13 kms
Desnivell: +340m / -340m; Total 680m
Dificultat: Fàcil. Només destacar alguna pujada puntual més pronunciada, sense
dificultat. Cal parar atenció al caminar
per la carretera i circular sempre en sentit contrari als cotxes per l’esquerra.
Temps: 02h 45’ sense parades.
Atractius: Vistes des del cim, masos abandonats i bells racons sempre gairebé solitaris.
Tracks: Km 1 al 4 https://es.wikiloc.com/
rutas-senderismo/sant-feliu-sasserraserrat-llobater-16353279#wp-16353283
Posterior tornada pel nord seguint pistes evidents però necessari GPS amb cartografía i amb els masos detallats. Google
maps. Des del camí de Vilaclara fins
Sant Feliu Saserra, Crta.B-431 durant
uns 2 kms.
JORDI LLORENS
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SECCIÓ NATURA
Cicle de xerrades sobre el canvi climàtic. RESIGNACIÓ O REVOLUCIÓ

Estem en uns moments crítics, els efectes del canvi climàtic cada dia son mes evidents: augment del
Co2,increment continu de la temperatura, variacions climàtiques... A més, son moltes les veus que ens
estan avisant que anem a un punt de no retorn. El pitjor és que els nostres polítics, els que tenen que
vetllar per nosaltres, no s’ho prenen seriosament.
També ens falta una conscienciació més àmplia de la població, i d’aquí va sorgir la idea de organitzar
aquest cicle de xerrades sobre els efectes del canvi climàtic. I en aquest cas, el que ens afecta més directament, sobre nosaltres, sobre el nostre territori.
A part de difondre als possibles efectes de l’emergència climàtica, és molt important veure quines son
les accions que podem fer a títol individual i com col·lectiu; en les xerrades els ponents, especialistes en
els diferents temàtiques, ens expliquen la situació actual i ens presenten una visió del que ens vindrà en
les properes dècades.
Ens toca prendre partit de la situació. No podem restar sense fer res i encara que les nostres accions
representin un petit granet de sorra, son importants. I totes, per més petites que puguin semblar, son
prou importants, ens toca decidir : RESIGNACIÓ o REVOLUCIÓ.
La primera de les xerrades, el 27 d’octubre del 2021 es va parlar de l’impacte sobre el delta del Llobregat. Quins estan sent els efectes sobre el territori i quins son els problemes més importants.
La ponent Desiane Delfino ens va definir els dos efectes més importants :
- Inundacions provinents de l’interior, lleres de rieres desviades, massificació urbanista,
- Inundacions provinents del mar, augment del nivell del mar, augment del nombre de llevantades
Com accions a realitzar es necessari modificar els hàbits i les planificacions del territori molt a curt termini.
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CANVI CLIMATIC
En la segona de les xerrades el
15 de desembre 2021. El nostre
company Nèstor Gómez ens va
parlar del canvi en el clima, i ens
va llançar la previsió al any 2050:
aument de la temperatura, tempestes i ..... molt més sovint. I
que caminem cap a un increment
de la desertificació, falta de pluja .
El principal causant es el augment del Co2 per això es totalment imprescindible que deixem
de emetre mes Co2;
La tercera de es ponències Jordi
Guillem el 3 de març del 2022 es
va parlar de la modificació de la
línia de la costa, en concret del
baix Llobregat. La manca de sediments aportats pel riu i el augment del nivell del mar, la pressió urbanística de tot el litoral ens porta
al desastre, la desaparició de la sorra i el increment del nivell del mar. Efectes pels que no tenim solució.
La Xerrada del mes del 20 d’abril d’aquest any, en Jaume Grau i l’Enric de Roa ens van parlar de la
Biodiversitat. Com està d’amenaçada i a quina velocitat estan desapareixent algunes especies. A més
de la incidència del canvi climàtic, li sumen altres elements que afecten directament a la pèrdua de especies, l’agricultura i ganaderia intensiva, espècies invasores, la contaminació de les aigües, així com
la mateixa ma del home, l’incivisme. I aquesta pèrdua moltes vegades ja es irreversible
El cicle de les xerrades continua, en una freqüència mensual ens anirem aproximant a un coneixement mes real, una visió
molt mes propera del
que ens espera si no es
reacciona i es comença a
prendre de una forma seria i efectiva que estem
devant de emergència
climàtica. L’objectiu es
poder organitzar una taula per el clima a nivell local.
Encara som a temps ,de
nosaltres depèn ,hem de
prendre partit en el que
dèiem al principi Resignació o revolució, escolliu quina es la vostre opció ¡¡¡¡¡¡¡¡
Auca
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Circular per les Agulles

El meu nóm és Natàlia, tinc 51 anys i dues filles, i visc a Castelldefels. Sempre he fet muntanya, de
petita acompanyada de la mà del pare, qui em va ensenyar el respecte per la flora, ni s´arranca ni es
talla, i pels animals, ni se´ls fa mal i és respecte el seu hábitat. Mig filla de La Garrotxa, la meva infància
va estar molt lligada a les muntanyes d´aquesta comarca Gironina. Durant la meva vida hi ha hagut alts
i baixos fent muntanya, molta amb les filles petites, no tant d´adolescents. Després un “stop” a la meva

vida, una malàltia, i el que deprés ja tots vàrem patir, un estat d´alarma, la còvid. Després un 2021, arranco i torno al lloc on tot es cura i tot s´intenta oblidar, la muntanya.
Un bon dia mirant “Instagram”, llegeixo que la Ume de Gavà, que normalment ja la seguía, publica una
foto molt eixerida amb un grup de dones amb unes samarretes de color morat, totes rialleres elles, i

molt fermes, i dic ei!!!, per què no?. S´ha de demanar Info a una tal Brugués, i dit i fet.
Faig una primera sortida amb elles, i penso “Verge Santa”!, aquestes dones, desaparèixen entre la boira, m´agafa una “pajara” com dic jo, osigui un atac d´angoixa. Va ser tal el companyerisme, l´abraçada,
el carisme, i la solidaridat,en aquell moment crític per mi, que per molt i que no podía deixar de plorar, i

tot i tenir les cames paralitzades del meu pànic escènic vaig pensar en el lema del grup “Que res ens
aturi”.
Dies després, en una altra sortida, fantàstica a Montserrat, apart de Sant Jeroni i la cova, entrar al cor
de la muntanya No ho havia fet mai per aquella zona, però havia vist imatges i en tenia constància que
era un bosc de follets i ple de laberints. Un bosc màgic com tot el que envolta aquelles muntanyes en
Página
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i Cim dels Frares….
forma d´agulles. I un diumenge glaçat 3 d´abril on les previsions eren inclús de neu a molts llocs, però a
Montserrat només algún petit plogim, però al voltant de les 13:30 h, teniem marge per la nostra ruta. A
les 9:00h, vàrem agafar cotxes i directes cap a la nostra cita “Circular per les Agulles i Cim dels Frares”.
El viatge amb cotxe va ser molt ràpid amb la Bruguès i l´Angels, la veritat no vam parar de xerrar. Vist i
no vist ja erem a l´aparcament de la Maçana, poc temps a perdre, els 3º no donàven per estar de massa xarrera, cap amunt en direcció al camí que porta també a la Roca foradada.Vam arribar a un mirador, aquí si que no es pot descriure amb paraules, “brutal”, de lluny totes semblen iguals, però allá te
n´adones que no, que cada agulla és diferent, depent la imaginació que cada ment li vol donar. Conti-

nuem per una forta pujada, però aviat torna una baixada, i així és la ruta, el que la fa més engrescadora, plena d´arbres on les seves branques es despengen totes seques i les seves arrels sembla que vulguin sortir de la terra per agajar-nos els turmells.
Agafem el Camí de la Portella i trobem el primer pas equipat, quan el vec, crec que no ho podré fer, no

n´he fet mai cap. No m´ho pensó molt i pujo la segona, a mig camí, agafada a la corda, la veritat que no
penso res, m´agafo a un arbre de la dreta, empenta i amunt, quan sóc adalt noto el cor a la boca, i la
veritat que em sento super orgullosa. Fa un temps no ho hagués dit mai. Ja que sempre he sigut molt
poruga, però estar rodejada de les meves companyes ha estat un super plus de motivació femenina. Es
veuen les Agulles del Capdamunt – el Senatxo – i un altre pas equipat aquest no tant tècnic ( vistes a
les Agulles Bessones ), pas estret, em va encantar, allargat, no et podies moure massa,era com pujar
les escaletes d´unes golfes, però amb pedrissos alts i fent molta força amb les cames.Seguim caminant, la mateixa dinámica, el bosc esta cobert d´arbres i no es veu el cel però es nota que fa bon temps
i alguna clariana de sol ens regala el dia.

El moviment i l´esforç ens fa entrar en calor i fred. Em trobo molt agust, noto que les meves cames em
responen. Tenia molta por avui, de no poder serguir la resta de les meves companyes, al principi he
patit al primer pas, m´he notat taquicàrdia, jo i la meva por escènica en pensar que no ho podré fer.
Caminant m´he anat animant, com xerràvem i reiem, tot es fa més planer.

Sempre ho penso, la muntanya no només és caminar i fer exercici, són els companys/es de grup, aquell
calor de les persones que tenim una fita comú uns valors en comú, estimem el mateix i ho volem cuidar,
i per nosaltres la muntanya és una filosòfia de vida. Molts no podem estar temps sense trepitjar-la. Jo
personalment la necessito, la muntanya és com un medicament natural per poder matenir una bona
qualitat de vida personal, aquells records que t´emportes d´una meravellosa jornada, les seves converses i sobretot les rialles i experiències compartides, són aquells moments impagables. Mentre anàvem
de camí al Refugi, la ruta ja es torna més exigent, ens trobem un pas estret de baixada. Moment que
ens plantegem si baixar-lo d´esquena o de cara, hi ha una corda de nusos, aquest cop també
prefereixo baixar la segona. Abans veure com Baixa la nostra experta guía la Brugués, i tot seguit
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...Encantats
agafo la corda; el primer tram és el més dificultós, el tram fa com unes escales, la primera té el salt molt

llarg, tot i les cames llargues, que sempre m´han acomplexat…em van anar la mar de bé. Però no ho
vaig poder fer d´una tirada, notava les cames com banderetes per un moment de festa major d´un cantó
a l´altre. En un minut vaig encaixar la bota a la pedra i en un moment vaig ser abaix, la mar de feliç, una
altra vegada la mar d´emocionant... Les meves companyes, totes fantàstiques, van anar baixant per la
canal, i vam seguir per aquesta fabulosa ruta. Ens trobem un magnífic tobogan de pedra, la majoria el
vam baixar arrossegant el cul un tram fins poder continuar el camí pel cantó esquerra. Sort de les branques que penjàven i els arrels, més divertit no podía ser, sort de les pedres que sobresortien formàven
com petits esglaons, ideals per arrepenjar les botes. La ruta és diversa i molt pintoresca, es veuen moltes branques d´arbres mossegades per les cabres, i terra remoguda pels porcs senglars. La ruta a trams

és algo perdedora, recomanable seguir les marques vermelles i després de Portell Estret, les blaves. La
baixada sembla que no acaba mai, a mi personalment em va encantar, tants arbres amb branques on
poder-se agafar, arrels per terra, ara m´assec per poder saltar, agafar-me a una branca per no relliscar.
M´encanta el repte d´estar pendent dels obstacles. Realment era un recorregut aventurer i ple
d´obstacles i de posar a prova les meves botes.
Vam arribar al refugi Vicenç Barbé,sobre el turó, aquelles vistes que
no tenen preu, fent el pica pica, en
aquel banc de fusta. Tenia molta calor, d´emoció,suposo perquè crec
que no en feia. Per mi va ser un dia
especial, amb dones muntanyenques, vaig aprendre d´elles. Amb ga-

nes de repetir, d´aprendre i de caminar, caminar més, que és el que volem, i més muntanya. He aprofitat per
presenter-me, i per agraïr al grup
“Que

res ens aturi”, formar-part

d´elles I l´acollida que m´han donat,
per molts dies, hores, moments i
emocions de muntanya.També li vull
agraïr a la muntanya com a tal, sim-

plement per ser-hi, perquè així i sóc
jo també. Gràcies.

Natàlia Bellver
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SORTIDA A SANT JOAN DE L’ERM
Varen agafar el cotxa
a les, vàrem tardar 3
hores però vàrem anar
a un museu de Coll de
Nargó i vàrem tardar 2
hores i 23 minuts.

Després de les 2 hores
vàrem arribar al museu
de Coll de Nargó, vàrem veure un documental sobre els dinosaures. Després ens
van explicar moltes
coses sobre els dinosaures. Quan va acabar la visita al museu
de Coll de Nargó, vàrem agafar el cotxe i
vàrem anar al Refugi
de Sant Joan de l’Erm.
Allà a Sant Joan de l’Erm, vàrem veure molta neu artificial, i vàrem estar molta estona jugant
amb boles de neu. Després vàrem jugar a penals de futbol i després vàrem jugar a la “polilla
tramposa”. Després vàrem anar a dinar, i vàrem jugar a jocs de taula. A la nit vàrem anar a fer
una excursió nocturna, on vam menjar uns caramels, i vam veure el bosc de nit. Despres de
sopar, i al acabar vam anar a dormir.
A l’endemà vàrem anar a esmorzar. Després de esmorzar vàrem anar a fer una sortida amb
raquetes de neu, vam caminar molt per què quasi no hi havia neu. Després de la sortida amb
raquetes, vàrem jugar a penals de futbol vàrem jugar a la “polilla tramposa”, Un cop ho vam
recollir tot vam agafar el
cotxe i vam tornar a casa. Cansats. Però contents.
Ens va agradar moltíssim l’excursió.

Marcel Caba Comas.
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Montserrat 360
atenció excel·lent. L’aigua que dona servei el
lavabo es procedent de la pluja, per tant si no
plou, hi ha poca aigua i no es poden der dutxes. Tot i així el guarda s’encarrega de poder
disposar d’aigua de boca per als muntaners
que passen nit al refugi, i omplir les cantimplores. Ell mateix porteja l’aigua i el menja regularment des de can maçana.

Aquesta setmana vam decidir un grupet de dones de la UME, en un principi érem 4, però finalment vam ser 3. Vam veure la ruta a la Vèrtex i ens va semblar prou interessant de fer
aquesta primavera, dos dies de ruta a Montserrat.

Ens aixequem aviat, esmorzem i sortim a les
8;30 del mati. Ens esperen 4 hores de grimpades i des grimpades per poder pujar i al Montgrós, 1133m i a Sant Jeroni. Es un camí una
mica complicat, però ben indicat, i si es disposa de temps, millor. Unes roques i un paisatges espectaculars. Un cop a Sant Jeroni comencem a trobar molta gent, fem cim a les 13h
i baixem cap al Monestir, pel Pla dels Ocells.
Fa ombra, i el guarda del refugi ens ha indicat
que millor no baixem per les ermites, que hi
farà molt de sol. Des del Monestir, baixem a
Monistrol per mateix camí que havíem pujat
per la drecera de tres quarts i el camí de les
aigües. La baixada es fa pesada, ha estat un
dia cansat. 7 hores de ruta.

No estàvem massa entrenades, però vam veure que podríem assolir les etapes, amb més o Contentes d’haver tingut la sort de descobrir
menys temps, així que vam reservar passar la
nous racons de Montserrat. Camins, refugis i
nit al refugi de les agulles, amb sopar i esmor- gent bonica. Súper recomanable.
zar. Motxilla de 30litres, el mes imprescindible.
Primer dia. Sortida des de Monistrol, a les 9h
del mati. Pujada al monestir per el camí de les
aigües i després la drecera dels tres quarts.
Des del Monestir es puja per les escales del
pobres fins a la plaça de Santa Anna, on s’agafa el trencall fins Santa Cecilia. Aquest tram
es un camí que passa a prop del refugi de
Sant Benet, i que , personalment, no havia fet
mai. Voreja la carretera, a més alçada, i es
prou bonic i ombrívol. Mes o menys planer.
Des de Santa Cecili fins a la Roca foradada
caminem pel GR, algun tram una mica mes
complicat per els esllavissaments però tot ok.
A les 14:30 arribem a la Roca foradada on dinem.
Nomes ens queda una hora fins al refugi. A les
16h ja hi som. Y7 hores de ruta, tranquil·les i
gaudint el camí.
Estada al refugi de les Agulles. Refugi històric
del 1961, amb poques reformes. Sala gran on
dormir i menjar, per unes 20 places. Menjar i
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Magda, Susana i Brugués

NOTICIES D’ABRIL per Auca
NATURA

NO AL PLA DE PONENT

Apadrina un arbre
Des de la coordinadora en contra del Pla Ponent se ha iniciat una campanya per apadrinar arbres que es trobant dins dels terrenys afectats per el projecte Pla de Ponent.
La campanya consisteix en apadrinar un arbre, personalitzar en una tableta de fusta on
consta el numero d’ordre i el nom de padrí, es pot escollir qualsevol arbre que es trobi
inclòs en els terrenys afectats, la tableta de fusta es penja al arbre, posteriorment se ha
d’enviar la ubicació i una foto al numero de contacte per poder incorporar a la campanya.
Els objectiu de la campmanya es doble, per un canto ens ajuda a recollir fons per poder
fer front a la demanda judicial i un segon objectiu es acosta molt mes el espai afectat i
els arbres a la població ,representa que el padrí tindrà cura del arbre i el seu entorn,
com mes siguem els que estimen la natura, la terra ,mes força tindrem per atura aquest
macro -projecte del Pla de Ponent.
La campanya esta oberta i a dia d’avui portem mes de 300 arbres apadrinats ,podeu aconseguir la tableta a secretaria d’UME,la col·laboració econòmica es de 3 euros.
NOTICIARI UME

Actualització dels Estatuts de l’ Entitat

El passat dia es va celebra una assemblea extraordinària per la aprovació dels estatuts de la entitat. L’aprovació es deguda a que els estatuts actuals no s’ajustaven a la
nova llei de entitats esportives de la Generalitat
Una comissió de treball a preparat durant varius mesos la proposta d’aquests nous
estatuts, proposta que finalment va esser aprovava a la assemblea.
La proposta aprovada va ser presentada al registre de la Generalitat per la seva aprovació i registre definitiva dia de avui encara no tenim resposta de la Generalitat , aviat
disposem de l’acceptació oficial es farà una difusió a tots els socis.
Portavent mes de 6 anys en uns estatuts no adequats a la novè llei això ens comportava problemes a la hora de reconeixement de l’entitat i de l junta directiva davant
dels organismes oficials.
Guiés del Castell.

En el passar butlletí ja es va anunciar que necessitem ampliar el nombre de guies voluntaris del Castell d’Eramprunya,com ja coneixeu es tracta de fer de guia del castell en las visites guiades que un cop al mes s’organitzen per
donar a conèixer el castell i la seva historia.
Esta previst fer el curs de formació passat el estiu en el curs s’adquireixen els coneixements històrics del indret,
també aspectes de natura especialment el que representa el Garraf.
Els interessats poden demanar informació a secretaria o directament a la secció de Guies del castell.
L’Ume col·labora en les escoles de Gava
No es la primera vegada que L Ume col·labora en les escoles de Gava,per donar a conèixer el nostre entorn i el
nostre patrimoni històric i natural.
En aquest cas va ser l’escola Eramprunya que ens van demanar l’acompanyament en concret van ser dos cursos
3 i 4 d’eso i el lloc escollit va ser el itinerari fins a la vila romana de Can Valls del Reco, i de tornada passa per la
roureda i la hípica del pla de Caralt.
En el itinerari també vàrem poder explicar que fa mes de 2000 anys ja existia un poblat a Gava,es tracta del poblat iber de Calamot, també la presencia dels romans i de vaixells a Can Valls i com la pirateria van estar presents no fa masses segles, i com els habitants es comunicaven i es defensaven . Torre de defensa de Can Roses),
No cal dir que va ser tot una experiència per els nanos, es molt important que a mes dels coneixements generals
també coneixent que es el que tenim al nostre entorn. Al finalitzar varem rebre la felicitació del equip de profés que
ens acompanyaven
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Bicicleta amb alforges: Camí del Nord
La primera al front, Jaizkibel. La muntanya
màgica. Significa “despres de la penya”, 20 km
pujant, no és complicat, però només agafar la
bicicleta es fa difícil.
Acaba Jaizkibel i seguint la ruta arribo a un
costat de la badia de Pasaia al bord de l'aigua
sense continuïtat aparent. Hi ha un senyor que
em fa senyes, m'indica que he d'agafar un vaixell per passar a l'altra banda.
És tota zona urbana, es creuen els pobles
sense discontinuïtat, sense adonar-me estic a

Parafrasejant a Machado
He pedaleado muchos caminos,
he abierto algunes veredas,
he atravesado cien rios,
he paseado por cien riberas
Començo aquest relat on acabo l'anterior, al
Pont de Santiago . Alfa i omega, principi i fi.
Després de 14 dies per França jo vaig pensar
en arribar a Irún que bé! Un idioma conegut.
Doncs no. Tot en basc, rètols, carrers,..etc.
Tenia referències de coneguts que ho havien
fet i en coneixia la dificultat. És la serralada
cantàbrica que besa la platja. Es pedala a la
vora del mar i a l'altra banda molt a prop, gairebé tocant-les, muntanyes. Mires el maps i
esta tot ple de parcs naturals, reserves de la
biosfera. No seria fàcil.
La ruta per França em va servir d'entrenament.

Sant Sebastià i com no pot ser d'una altra manera gaudeixo d'unes bones tapes a la part
vella.
Si es mira la muntanya Igueldo des de la Badia de la Contxa sembla petita, Un pensa què
serà fàcil. Doncs no, uns 20 km inacabables,
fins a Zarauz.

Carril bici de Zarauz a Getaria

Per fi trobo un carril bici a la vora del mar, pla
d'uns 10 km, però per això han hagut de construir una plataforma sobre les roques, M'instal·lo al càmping de Zumaia. Han estat 72 km.
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Per Euskadi: de Irún a Kobarón
Al Nord, a prop de la platja. Resumint l'endemà tot mullat.
Més del mateix tot trencacames. Vull seguir el
traçat del camí encara que sigui amb més
muntanyes. Arribo a Guernica relativament
aviat i tenint en compte que tenia la roba i la
tenda mullades decideixo seguir fins a Bilbao
buscar un hotel i assecar-ho tot.

Bilbao no és a la costa, calia anar cap al Nord
recorrent els 23 km de la ria. Un ciclista em va
parlar d’un carril bici a Barakaldo i el vaig trobar. Com tot per aquesta terra, en contra del
que és habitual, el carril no era pla.

No conec la zona i vaig per carretera. Segur
que hi haurà un carril bici per algun lloc però
vaig just de temps, no vull que se'm faci de nit
i no vull entretenir-me

El carril arriba fins a Muskiz (platja de l'Arena).
Per aquí els pobles solen tenir dos noms.
Hi havia moments en què dubtava de seguir el
camí, però les fletxes em confirmaven la ruta.

Han estat
99,98 km i
1268 m de
desnivell
positiu.
Tots
els
dies seran
igual
de
complicats
A
Bilbao
em disfresso de turista i visito
els
llocs
típics
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I vorejant la costa per la via verda del Piquillo
s'arriba a l'últim poble d'Euskadi, Kobarón, i
s'entra a Cantàbria per Ontón, localitat del municipi de Castro Urdiales
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Per Cantabria
Canviem de comunitat autònoma. La Via ver-

Per seguir el viatge havien dues opcions vorejar tota la badia de Santoña que eren uns 14
km o creuar amb vaixell. Tots els pelegrins
triem aquesta darrera opció. Cal ser pràctic.

da del Piquillo voreja la costa, és plana i s'arriba sense dificultat a Castro Urdiales. És el
moment de buscar un bar amb wifi, menjar
alguna cosa i comprovar les opcions de pernoctar aquesta nit

Els pendents per aquesta comunitat es van
suavitzant els desnivells van sent més assequibles, al voltant dels 700 m.

La tarda es presenta ennuvolada amb amenaça de pluja. Les primeres gotes m'enxampen
prop de Laredo, havia comprovat que tenia
alberg i em quedo.
Per fi un alberg. Des que vaig començar el viatge a Gavà he dormit a càmping o hotels.
Trobava a faltar les converses amb altres pelegrins.
A la meva habitació compartida hi havia, entre
altres, dos nord-americans, i també vaig coincidir amb tres ciclistes bascos amb què vaig
compartir alguns km.
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Continuo el viatge. Me'n vaig creuat de tant en
tant amb els ciclistes de Tolosa, Seguim el
mateix camí però cadascú al seu aire. Ens trobem en algun bar, agafant aigua a la font d'algun poble.
El camí d´avui em durà fins a Santander. No
pròpiament per la costa perquè és molt escarpada, una mica cap a l'interior. Arribo a Somo
i es veu de lluny la capital. Em trobo amb la
mateixa situació volta a la badia que són 24
km o vaixell. Torno a ser pràctic

de Ontón a Unquera
Embarcadero de Santander

És una població absolutament turística. Molt
maca. Però massa gent.

He pedalat uns 35 km, és d'hora, a Santader,
la capital, em dedico a fer una mica de turisme.

Paseig marítim

Havia llegit que tenia alberg, que era cèntric.
El vaig buscar diverses vegades fins que vaig
veure el rètol que estava tancat.
Vaig estar buscant per internet hotels amb
habitació i eren uns preus prohibitius per a la
meva economia.

La ruta d'avui em durà fins a Santillana del

Ajuntament

Vaig tirar enrere, havia vist un cartell d'alberg
a l'entrada del poble. Estava apartat però què
importava? Era barat en comparació amb els
hotels.

Mar. Que com diu la dita ni és santa ni és plana ni és al mar.
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Al dia següent seguim ruta. Travessem San
Vicente de la Barquera i arribem a Unquera
junt al riu Deva, frontera natural entre Cantàbria i Astúries
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Per Asturias
El primer poble important d'Astúries és Llanes
amb uns penya-segats impressionants

Al camí del Nord no s'allunya de costa però jo
tenia pensat pujar als Llacs de Covadonga.
Una etapa mítica de la volta a Espanya i em
vaig dirigir cap a Cangas de Onís.

A l'inici de l'ascensió hi ha la basílica de Covadonga i, és clar, vaig fer una parada per visitar
-la.

La pujada als llacs de Covadonga és una ascensió no gaire llarga, uns 14 km, i un pendent mitjà d'un 7% però és una mica enganyosa aquesta dada perquè hi ha algun tram amb
un 2,5% fins i tot algun de baixada que disminueix l'estadística. La veritat és que hi ha moltes rampes per sobre del 12% i fins i tot del
15%. Aquest darrer l'anomenen l'ossera i és
impressionant, estàs pedalejant, patint amb un
10 %, i veus com s'aixeca un mur davant teu,
perquè és el que sembla quan estàs a la carretera i veus com es va apropant el pendent
del 15 %. Més o menys a mig camí hi ha el
Mirador de la Reina que et serveix per gaudir
de paisatge i descansar una mica.

Era un dia plujós com tants. La carretera era
un congost entre muntanyes i els vorals eren
molt frondosos. Quan plovia més em posava a
cobert sota els espessos arbres i no em mullava. El núvol estava ancorat a aquestes parets
verticals, quan vaig coronar el cim va deixar
de ploure i vaig poder arribar a Cangas era el
27 de setembre. Em vaig allotjar en un hotel i
vaig pregar perquè l'endemà pogués pujar als
llacs.
El 28 estava ennuvolat però no plovia. Vaig
iniciar la ruta cap als llacs. Hi havia aparcaments per deixar el cotxe particular i agafar un
taxi per pujar. Com que és un parc natural
està prohibit utilitzar els vehicles privats.
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Em vaig creuar amb diversos ciclistes, tots
amb bicicleta eléctrica.

de Llanes a Ribadeo
En arribar a dalt et trobes amb una esplanada
plena de gent que han pujat amb els taxis
oficials.
Les fotos de rigor, un refresc i baixar, que ve
mal temps, a Cangas a recollir l'equipatge i
cap a la costa a Ribadesella a recuperar el
Camí del Nord, a l'alberg de Sant Esteve de
Leces que pertany al Concello de Ribadesella.

vam fer un bon repàs a la màquina perquè
portava molts km. i li calia.
El 30 de setembre em va tocar una difícil etapa
de Gijón a Cadavedo, gairebé 85 km
trencacames amb molt de desnivell acumulat.
L'endemà 1 d'octubre fins a Ribadeo, també
amb desnivell però una mica menys. El cel
amenaçava pluja i l'objectiu del dia era arribar
a l'alberg abans de mullar-me. Aconseguit,
només arribar va descarregar.
El dia 2 d’octubre vaig analitzar la previsió
meteorològica. Es preveien diversos dies de
mal temps amb abundants xàfecs. Portava tot
el viatge des que vaig sortir de casa, i per
França amb pluja gairebé cada dia i em vaig
cansar. Vaig decidir agafar un autobús fins a
Lugo. Però estant de camí el temps no
millorava i no em vaig poder resistir, vaig
arribar fins a Santiago.
La UME estava fent el Canal de Castilla amb
bici i em donava temps d’arribar, però la
previsió meteorològica no millorava. Finalment
“harto ya de estar harto ya me cansé”
Vaig donar el viatge per acabat. Van ser 30
dies de pedaleig des que vaig sortir de casa,
vaig passar la frontera, vaig viatjar per França i
el Camí del Nord uns 1700 Km. Tocava tornar
a casa.
Antonio Acebedo Sánchez

El 29 de setembre tocava arribar a Gijón i se'm
va acudir reservar l'hotel estant a l'alberg, cosa
que no acostumo a fer. Camí de Gijón es va
posar a ploure copiosament. Em vaig refugiar
en una marquesina d'autobús a esperar que
escampés, cosa que no passava. Ja em veia
pedalejant sota la pluja, estava a 18 km de la
destinació i s'estava acostant la nit. I mira per
on s’atura el bus i m'indica si vull pujar, ni se
m'havia acudit. Munto la bici i per a Gijón.
Quan vaig arribar ja no plovia. Vaig buscar
l'hotel i al costat hi havia un taller de bicis i li
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SOCIS DE LA UME...
El passat diumenge 13 de març es va disputar la VII Marxa
del Setge a Cardona de 51 km i 4.574m de desnivell total
acumulat, inclosa dins de la copa catalana de caminades
de resistencia de la FEEC. També s’organitzava una caminada més curta de 30 kms i 3.020m de desnivell total acumulat sense estar aquesta inclosa dins la copa de caminades.

Uns quants socis de la UME, inclòs un servidor ja ens
havíem apuntat i teníem alguna pretensió de poder-la fer
amb un mínim de dignitat. Les previssions de pluja i la méteo desfavorable volien intentar esgarrar l’esdeveniment,
però finalment tot i la pluja intermitent que va anar caient
durant el centre del matí i els núvols que ens van acompanyar gairebé fins el final, podem dir que la vam poder
acabar al nostre ritme i amb unes sensacions molt bones.
Aquesta és la meva petita ressenya d’aquesta caminada
amb els companys de l’UME.
El primer en arribar al punt de sortida vaig ser jo després
de passar la nit amb la familia a pocs metres de l’inici, al
pavelló Esportiu de Cardona, eren quasi les 6:10h del matí
i encara l’organització preparava l’avituallament d’inici i
l’entrega de dorsals. Mentre esperava la resta de components de la UME, una miqueta de coca de forner i xocolata. En Jordi, el Toni, la Maribel i la Yoli van arribar pels
volts de les 6:30h, ells ja amb els dorsals recollits el dia
abans. Nervis a l’inici per les previssions desfavorables de
la méteo i de que podíem fer, en Jordi Vilajoan tenia clar
que si plovia abandonaria i que faria la caminada curta, els
demés encara teníem certa idea de poder fer la llarga.
7:00h - Coet de sortida amb el Castell de Cardona com a
teló de fons i apa comencem!!!… sortida espectacular pels
carrerons del casc antic i de seguida albada impressionant
amb el Castell al centre on tothom aprofitem a fer les primeres fotos, bé tothom no, els que corren doncs no, i en
Toni i la Yoli prenen clar avantatge i ja pels carrers del poble ens acomiadem d’ells, la faran a un ritme més lleuger.
Ens quedem en Jordi Vilajoan, la Maribel Monzón i un servidor. Anar xerrant, gaudint del paisatge, les muntanyes
nevades del Port del Comte despunten com a teló de fons de camps i masos amb colors variats, dels
verds als ocres. El Castell de Cardona s’anirà deixant veure durant bona part de la caminada i sempre
el tindrem com a punt de referencia.
El primer avituallament amb el control es troba al Km 8,4 a l’ermita de Santa Àgata on després d’una
baixada més o menys tècnica acabem ascendint de manera més brusca per un corriol. A dalt fotos de
rigor i un servidor que va menjar força cakes bonissims, per cert. En Jordi i la Maribel amb menys menjar van establir conversa amb dos personatges de l’època que portaven el canó per disparar-lo en breu,
tot i que tampoc ens voliem entretenir més del compte i segurament els trobaríem a un altre punt. Recordem que aquesta caminada va tenir la seva primera edició l’any 2014 i conmemora el Setge que va
patir la població i que va ser l’últim bastió de Catalunya a resistir l’invasió de les tropes borbòniques
l’any 1714. Cardona va resistir l'embat borbònic fins el 18 de setembre, quan va haver de capitular sense ser expugnada com a condició imposada a la rendició de Barcelona i per salvaguardar la vida dels
seus ciutadans.
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….FAN LA MARXA DEL …

Seguim caminant ara de baixada suau, travessant la carretera C-55 Solsona-Cardona i poc després travessant el Cardener pel pintoresc pont de Buida-sacs (S.XVII-XVIII) i on ens espera en poqueta estona
la pujada més dura de la caminada. Veiem a la gent de lluny ascendint leeeentament i es que la pujada
era ben bé vertical on unes torres d’alta tensió ens acompanyarien. En Jordi les va comptar i eren 8 si
no recordo malament. Vaig agafar ritme i, lentament, però amb seguretat, vaig anar pujant i les vaig
anar descomptant.
Un cop a dalt vistes inmillorables i un “paparazzi” de l’organització ens esperava per la foto de rigor amb
cara de cansament evident. Aprofito per descansar i esperar al Jordi que va arribar després de 14 min
de pujada i a la Maribel poc després. Estem a dalt del Serrat de Monner al Km 10,5 a 650m d’altura, i
són les 9:30h del matí, Ufffff. Ben merescut petit descans per seguir caminant ja de manera més planera i fent-la petar amb altres participants. L’home del temps que deia que amb ell no plouria en tota la
caminada, i per això ens anàvem unint, més lluny sentim un soroll com de trets ensordidor, caçadors???
Avui en plena caminada, no ho crec, més tard descobrirem que es tracta de trabucaires que disparaven
i el so ensordidor retornava per les muntanyes de l’entorn. Ens els trobem a pocs metres de l’arribada al
segon control al Km 17, Moli Nou. Allà tots plegats gaudim d’una “canonada” en directe amb video
inclòs i també dels trets de trabucaire. Bona ambientació de l’època i parada per conversar i menjar alguna cosa. Són les 11:00h, portem 4 hores i 17 kms, ritme d’uns 4 km/h. Aquí pel ritme i per la méteo
decideixo que faré la caminada curta. Els meus companys també crec que ho tenien abans decidit. La
pluja fa acte de presencia de manera més evident poc després de passar la Riera d’aigua d’Ora. M’he
de posar la xaqueta impermeable i a estones tapar-me amb la caputxa tot i que resta força visibilitat paisatgística. Sempre de forma moderada va plovent amb vistes misterioses de tota la zona, boira alta i
amb cel molt tapat, sense deixar de gaudir de tot.
Durant uns 3 kms anirem ascendint progressivament fins al cim del Remei (677m). Poc abans d’arribar
sembla que la pluja afluixa, aprofitem per fer la foto al cim on un senyal vertical ens dóna detalls. Tenim
noticies pel mòvil que la Yoli ha arribat a la meta. Ha fet també la curta i ara haurà d’esperar-nos. En
Toni seguirà amb la llarga.
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...SETGE DE CARDONA 2022
Ara toca anar baixant per un camí ample de terra que després es farà més corriol. En Jordi, la Maribel i
jo fa estona que anem bastant sols sense ningú. Passem per paratges boscosos tranquils i salvatges
fins que arribem a la carretera de Berga que travessarem per un túnel inferior força estret i fosc. Abans
d’entrar a un arbre un senyal de perill adverteix: “Esglaó i perill de cop al cap”, de seguida entendrem
el perquè. A l’interior només un llum intermitent vermell ens indica del perill. Sort del Jordi que anava
davant i ens avisa perquè l’esglaó era força traïdor, tant la Maribel com jo passem en compte…a l’altra
banda de la carretera comença l’ascens per corriols solitaris del bosc. Passem a tocar d’un petit
dolmen i al cap de pocs metres ens situem a la part més alta del recorregut: Claranés (690m) amb
espectaculars vistes de la vall del Cardener i de la comarca fins on la boira, els núvols baixos i la dèbil
pluja ens permeten albirar. Ara la baixada és força tècnica i cal parar atenció ja que a més a més el
terra és humit i relliscós per la pluja. A poc a poc anem perdent alçada i desitgem arribar al proper
avituallament on es espera el dinar. Serà el Km 24,5.
Aquest tram es fa llarg, potser per la gana, per les ganes d’arribar, no ho sé, finalment ja sentim la propera olor
de brases i veus de la gent. Un senyor que passava aprop tot just metres abans de l’avituallament ens recomana
que mengem l’hamburguesa de la zona….mmmmmm no ens ho pensem i quan arribem podem triar entre
botifarra i només ja un sol tipus d’hamburguesa, ja que s’oferien dos tipus. Mengem la que queda amb formatge
cheddar, tomàquet i ceba, jo sense enciam ni salsa especial. Mare de Déu…quina meravella, què bona!!
Hamburguesa de la vall del Cardener “Black
Angus” de Cal Pepitu..potser de les millors que
he tastat. Mentre mengem i estem aturats tot just
davant l’ermita comença a fer fred i plou. No
podem estar gaire estona que ens refredem i
seguirem ja el darrer tram fins a Cardona. Poc
després de sortir de menjar ens controlaran
(Control 3) i tot just aquí la marxa llarga
continuarà en pujada i nosaltres en baixada ja
cap a Cardona per pista. Parlo amb la familia
perquè em vinguin a rebre i casualment són de
visita al Castell de Cardona i estan a la torre dalt
de tot!! Ens arribem a veure i ens saludem des
de la pista. Què xulo!!! La méteo va millorant i
arribarem a la vila amb sol i pocs núvols. Pujada
final pels carrers de Cardona, cintes que
desapareixen i fan que entrem al polisportiu pel
carrer de sota. Entrem en Jordi, la Maribel i jo,
els meus fills em saluden i m’abracen i arribada
bastant tranquil.la després de 7h 36’57’’. Recullo
bossa amb samarreta i diversos obsequis com
gominoles i uns nachos de bossa i apa ara toca
descansar. Els meus companys van prendre la
cerveseta i alguna cosa com és tradició, però jo
ja que la familia encara no havia dinat i
m’esperaven m’acomiado de l’equip UME fins a
la propera aventura. Un plaer com sempre!!
Menció especial al Jordi Vilajoan, sempre tant
atent i pendent de tot amb les seves grabacions i
comentaris. Un plaer caminar amb ell per la
muntanya. També donar gràcies al Centre
Excursionista de Cardona, CAMALICS de
CARDONA per l’esdeveniment, el tracte i
l’atenció rebuda pels seus voluntaris. Fins la
propera!

JORDI LLORENS MARCOS

Página 22

Sortida pràctica d’alpinisme
El cap de setmana del 19 i 20 de febrer de 2022 van tenir lloc unes jornades pràctiques d'Iniciació a l'Alpinisme
per part del sector Seam de la Ume. En ell, els monitors Miguel Ángel, Rubén, Quique i David van ensenyar a 12
dels seus companys i companyes tècniques de progressió i assegurament en neu per a progressar de manera
autònoma i segura en ascensions hivernals senzilles. L'esdeveniment va tenir lloc prop del refugi Ulldeter, on van
fer nit.
Durant el primer dia es van fer diferents tallers, com ara tècniques de progressió amb grampons i piolet,
muntatge de reunions flotants tant en neu com en roca, auto detenció de caigudes, ràpel, etc.
El temps, especialment al matí, no va ser especialment bo, ja que va fer molt de vent, acompanyat de neu, però
això va permetre als participants comprovar que en l'alpinisme això és un factor molt important, i que una mateixa
experiència pot resultar ser molt diferent si el dia no acompanya. Per sort, a la tarda el cel es va aclarir i va
permetre que el grup pogués entrar en calor mentre disfrutava de les activitats.

A la nit, van poder gaudir de la calor del refugi i del sopar, a més de passar una bona estona xerrant i corregint
els exàmens que els 12 participants van haver d'emplenar abans de la sortida.
L'endemà va començar el dia amb un temps meravellós, i el grup va ser per l'última activitat: pujar un corredor.
Dividides les diferents cordades per grups, es van organitzar per a pujar. Els monitors van anar supervisant tot el
treball, de manera que es pogués garantir una progressió totalment segura. Durant l'ascensió, es va utilitzar tot el
material amb el qual s'havia practicat el dia anterior, com els grampons i piolets, empotradors, àncores, estaques,
anells de dyneema... (sense oblidar-nos d'altres elements com a cordes o asseguradors dinàmics, clar).
Després d'unes 3 o 4 hores, tothom havia arribat a dalt i es va procedir a tornar de nou al refugi, aquesta vegada
ja amb la idea d'acabar de recollir i tornar per a casa.

Va ser una gran experiència, on el grup va aprendre moltíssimes coses i van poder gaudir i passar-ho
estupendament un cap de setmana a la muntanya.
SEAM
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EL GRUP

Fotos sortida pràctica d’alpinisme
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