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ACTIVITATS DE LES SECCIONS
MARÇ
DIMECRES 1
Formació • Xerrada formativa: Nivologia i allaus. Seguretat en terrenys nevats, a càrrec de Manel Pascual, guia
de muntanya. A 2/4 de 8 de la tarda a la sala d’actes.
Gratuït
Esquí • Els dimecres a Masella. Esquiada + dinar.
DIJOUS 2
Curses per muntanya • Entrenament en grup. Sortida
especial per a iniciats. A 1/4 de 8 de la tarda, davant
de la UES.
DISSABTE 4
Senders • GR-179 i més…: Castellnou de Bages –
Viladordis.
Natura • Territori de maquis (Bages). De l'alterós
poble de Castelladral fins a Castellnou de Bages,
passant per la riera de Sant Cugat i el llogarret del
Puig de Viladepost, els paratges que serviren de refugi
durant anys al mític Caracremada, el darrer maqui
català que lluità contra el franquisme. Amb visita final
al Museu dels Maquis, de Castellnou, on el Caracremada morí en una emboscada.
DIMARTS 7 i DIJOUS 9
Excursions per a la gent gran (matinal) • Granollers –
Montmeló. Comencem al bell centre de Granollers,
amb visita al nucli, i posterior partida cap al camí del
riu Congost per polígons i espais naturals en unió
difícil però acceptable, tarannà de l’industrialitzat
Vallès. Resseguim el Congost, caminant molt planers,
fins al seu final a la població de Montmeló. Distància:
9,5 km Desnivell: inapreciable.

DIMECRES 8
Esquí • Els dimecres a Masella. Esquiada + dinar.
Cultura • Presentació de llibre Catalunya: 50 excursions als seus rius, de Cèsar Pasadas (Ed. Cossetània).
En aquest llibre se’ns proposen 50 excursions als bells
i encisadors indrets que voregen els rius catalans,
repartides per tot el territori. A 2/4 de 8 del vespre a
la sala d’actes.
DIJOUS 9
Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4
de 8 de la tarda, davant de la UES.
DISSABTE 11
Muntanya • Les Agudes i Turó de l’Home per la cresta
dels Castellets.
Cultura • Passejades vora el mar: Ruta megalítica del
Maresme. A la Serra de Marina s’han localitzat importants vestigis prehistòrics tant per la vessant del Vallès
com per la del Maresme. Caminarem per la carena,
concretament per les Planes de Boquet, acompanyats
per un guia del museu de Vilassar.
Orientació • Rogaine a la Serra del Catllaràs (Sant
Julià de Cerdanyola)
Escalada • Sortida formativa (matí o tarda)
Natura • Balmes, coves i forats. Ruta inèdita per la
Serra de l'Obac, cercant els elements més singulars i
recòndits de la geologia càrstica, al sector de la font
Freda, fins que es pongui el sol. Per a veritables gourmets del parc natural.
DIUMENGE 12
Marxa Nòrdica • Participació en la II Eco Marxa
(Cerdanyola)
Veterans • Solsonès. Sant Llorenç dels Morunys (circuit).

DIMECRES 15

DIMARTS 21

L’excursió del dimecres • El camí carner de la Creu del
Codó (La Vall de Lord). Ascensió de poc més de 9 km –amb
630 metres de desnivell positiu acumulat per pistes, camins
i corriols rocallosos– al cim i mirador de la Creu del Codó
(1.515 m). Sens dubte, una de les millors vistes panoràmiques de tota la Vall de Lord en un entorn de muntanya amb
una geologia espectacular, gairebé única a tot Europa.
Esquí • Els dimecres a Masella. Esquiada + dinar.
Escalada • Sant Llorenç pam a pam (entre la passió i
l'obsessió). Xerrada i projecció audiovisual. A 2/4 de 8
del vespre a la sala d’actes. Gratuït.

Cafè Científic • Les grans extincions del passat, a càrrec
de Marc Furió, paleontòleg. Organitza: Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont. A les 7 de la tarda al bar
de la UES.
Institucional • Acte d’homenatge a Josep Maria Mèrida.
Projecció audiovisual tot recordant la seva activitat muntanyenca. A les 8 del vespre a la sala d’actes.

DIJOUS 16

DIJOUS 23

Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4 de 8
de la tarda, davant de la UES.

Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4 de 8
de la tarda, davant de la UES.
Vídeo • Festa del pi de Centelles, de Josep M. Parareda.
Alguns antropòlegs cerquen les arrels d’aquesta festa en
temps dels cultes pagans d’adoració de l’arbre, representant d’una divinitat natural que posteriorment es cristianitzà. Ja coneixem l’autor d’aquesta pel·lícula: excel·lent
cineasta, alpinista i aventurer centellenc, que ara ens narra
la mes arrelada tradició del seu poble. A les 8 del vespre
a la sala d’actes.

DIVENDRES 17
Història • Vídeos amb història: 29a Marxa Excursionista
Infantil de Regularitat. Sant Quirze-Sant Feliuet (1989), de
Jordi Costa Fresquet; 7 itineraris per les fonts del rodal de
Sabadell. Itinerari 5. La Salut, els Corrals Nous, Can Maurí,
ca n’Alzina, camí Vell de Polinyà i Sant Nicolau (1889), de
Manel Galícia i Lluís Fernàndez; Les Mèdules i els seus entorns. Seguint les petjades dels romans, de Tomàs Mas i guió
de Carles Olivella. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes.
Durada total de la sessió: 1 hora.
DISSABTE 18
Esquí de fons • La Llosa o La Calme.
Natura • La Talaia de l’Ebre. Ruta aèria pel massís de la
Picossa (499 m) i la Penya Roja, per gaudir d’horitzons
sensacionals i conèixer el paisatge més representatiu de la
muntanya de la Ribera d’Ebre. Uns paratges sorprenentment feréstecs, però alhora domesticats de fa temps amb la
suor de la gent d’aquesta terra.
Marxa Nòrdica • Raquetes de neu a Tuixent - La Vansa.
Sortida guiada d’iniciació per circuit de raquetes (3 hores
aproximades). Apte per a tothom que estigui acostumat a
caminar.

DIMECRES 22
Esquí • Els dimecres a Masella. Esquiada + dinar.

DISSABTE 25
BTT • Cassoleta de la Noguera: Cargolada cicloturística
Muntanya •Tossa Plana de Lles (hivernal).
Orientació •Campionat de Catalunya Ultrallarga a Taravil
(dos dies del Berguedà).
DIUMENGE 26
Famílies • Sortida amb bicicleta.
Veterans • Sant Joan de Vilatorrada – Torres de Bages –
Sant Joan de Vilatorrada.
Orientació • Copa Catalana a Gironella (dos dies del
Berguerdà).
DIMECRES 29
Esquí • Els dimecres a Masella. Esquiada + dinar.

DIUMENGE 19

DIJOUS 30

Senders • GR3: Alp – Montellà.

Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4 de 8
de la tarda, davant de la UES
Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de reportatges i documentals. 1a sessió classificatòria. Projecció
pública de les pel·lícules seleccionades, a 2/4 de 8 del
vespre a la sala d’actes. Altres sessions: els dijous 6, 20 i
27 d’abril i 4 de maig. I diumenge 28, sessió final i lliurament de premis (a les 6 de la tarda).

DIMARTS 21 i DIJOUS 23
Excursions per a la Gent Gran (tot el dia) • La Gola del Ter
i l'Estartit. Itinerari molt planer que recorre la riba del riu
Ter, el camí de la Mota, des de Torroella de Montgrí fins a
la Gola del Ter (la desembocadura al mar), des d’on encararem per dunes litorals cap al nord fins a arribar a les
platges de l’Estartit i a l’antiga desembocadura del Ter
Vell, una reserva de fauna salvatge. Tindrem la possibilitat
de veure-hi alguna au migratòria i fins i tot els més agosarats podran fer-hi un bany per estrenar la primavera. Recorregut de 10 km amb un desnivell pràcticament inapreciable.

ABRIL
DISSABTE 1 i DIUMENGE 2
Marxa Nòrdica • XVI Curs Bàsic d’Iniciació a la M.N.

DISSABTE 1
Senders • GR-179 i més…: Viladordis – Pont de Vilomara
– Sant Jaume de Castellvell / Sant Vicenç de Castellet.
Escalada • Sortida formativa.
DIUMENGE 2
Natura • He mirat aquesta terra. Suau travessa matinal per
la serra de Galliners, per bonics paratges de la Via Verda,
corredor ecològic del Vallès. Des de les Fonts fins a Sant
Quirze, amb pujada al Pujol Blanc, d’espectacular vista
sobre la plana vallesana, i baixada pel torrent de la Betzuca. Per a gaudir de la flora i la fauna de la serra, uns
espais poc coneguts, però d’incalculable valor natural i
social, que cal conèixer i protegir.
DIMARTS 4 i DIJOUS 6
Excursions per a la gent gran (matinal) • La Roca- Montmeló. Des dels afores del nucli de la Roca, resseguim el bonic
fil d’aigua que és el Mogent per camps de conreu i alguna
taca de bosc esquitxada per algun polígon i interessants
infraestructures de transport, que han situat Catalunya com
a capdavantera en el sector serveis a la Mediterrània Occidental; acabem a l’aiguabarreig amb el Congost al terme
de Montmeló. Distància: 9,5 km. Desnivell: inapreciable.
DIMECRES 5
Cultura • Presentació del llibre Annapurna est, un 8.000
verge, de Jordi Pons. Amb motiu del 40è aniversari d’aquesta l’expedició, Tushita Edicions reedita aquest gran clàssic
de l’alpinisme català amb un nou pròleg de l’autor, un mapa
de situació del Camp Base i de la marxa d’aproximació, la
incorporació de moltes més fotografies que en les versions
anteriors del llibre, i d’un DVD commemoratiu. A 2/4 de 8
de la tarda a la sala d’actes.
Esquí • Els dimecres a Masella. Esquiada + dinar.
DIJOUS 6
Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4 de 8
de la tarda, davant de la UES
Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de reportatges i documentals. 2a sessió classificatòria. Projecció
pública de les pel·lícules seleccionades, a 2/4 de 8 del
vespre a la sala d’actes. Altres sessions: els dijous 20 i 27
d’abril i 4 de maig. I diumenge 28, sessió final i lliurament
de premis (a les 6 de la tarda).
Del 8 al 12 d’abril
La Ganyota • Colònies i Ruta per a nois i noies de 5 a 17
anys.
DISSABTE 8
Cultura • Passejades vora el mar: Cales perdudes del Baix
Ebre.
Natura • El Ripoll riu. Matinal pel Parc fluvial del riu Ripoll,
des de l’ermita romànica de Sant Vicenç de Jonqueres fins a
Sant Oleguer, tot gaudint i coneixent a fons el valuós
patrimoni natural, cultural i històric del nostre Ripoll,

feliçment recuperat després de dècades de ser un riu mort.
Muntanya • Pic de Pessons (2.864 m. Andorra) – hivernal.
Orientació • Cursa escolar al Parc de Can Gambús.
DIUMENGE 9
Veterans • Begues – Castell d’Eramprunyà – Begues (Garraf).
DIMECRES 19
L’excursió dels dimecres • Gorgs de la Febró i riu Siurana.
Recorregut de poc més d’11 km –amb 260 metres de
desnivell positiu acumulat en trams de pujades i uns 300
metres de trams amb baixades (cal valorar aquest fet,
físicament)– per camins i corriols emboscats, a trams a peu
de cinglera, a trams a tocar de l’aigua, a l’entorn del
naixement del riu Siurana i el seu afluent, el Gorg, molt
propers al poble de la Febró, a la Serra de Prades.
DIJOUS 20
Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4 de 8
de la tarda, davant de la UES
Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de reportat
ges i documentals. 3a sessió classificatòria. Projecció
pública de les pel·lícules seleccionades, a 2/4 de 8 del
vespre a la sala d’actes. Altres sessions: els dijous 27
d’abril i 4 de maig. I diumenge 28, sessió final i lliurament
de premis (a les 6 de la tarda).
DIVENDRES 21
Història • Vídeos amb història. Qui és Marlin? (1934),
d’Arcadi Gili. Al calendari de la UES del mes d’abril consta
la fotografia de quan es va filrar; 7 itineraris per les fonts del
rodal de Sabadell. Itinerari 6. Molí de Sant Oleguer, molí
d’en Gall, font de Can Llobateres, Cab Lletget, Can Fadó i
Torre-romeu (1989), de Manel Galícia i Lluís Fernàndez; 38
Campament d’Estiu de la UES a Bionaz (Vallelline. Itàlia,
2007). A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes. Durada total
de la sessió: 1 hora.
DISSABTE 22
Natura • Aigua vital. Sortida a la riera de Cànoves, al
Vallès Oriental, on s’està investigant el paper dels rius a
l’hora de transformar l’aigua que deixen anar les depuradores, aigua que sovint és molt poc apta per a la vida.
Mitjançant una sèrie d’intervencions efectuades per Naturalea al llarg de la llera del riu, comprovarem l’enorme importància de la conservació dels rius per als ecosistemes.
Muntanya • Esquerdes de la Freixeneda.
DIUMENGE 23
Veterans • Saldes – Cases de la costa – Ermita i castell de
Santa Margarita – Saldes (Berguedà)
Natura • Tradicional parada de Sant Jordi, prop del
Museu de Paleontologia. Llibres de natura, excursionisme,
medi ambient, guies, natura per a infants...
DIMARTS 25 i DIJOUS 27
Excursions per a la gent gran (tot el dia) • Collsacabra,
Roques Encantades. Recorregut circular pels voltants del
coll de Condreu, recorrent rieres feréstegues com la riera

de l’Om, formacions rocoses espectaculars, conegudes
com les Roques Encantades, i un dels tres monestirs del
Cabrerès: el de la Salut. Recorregut de 9,5 km i un desnivell de 200 metres.
DIMARTS 25
Cafè Científic • Transgènics i alimentació, a càrrec de
Miquel Vallmitjana, biòleg doctorat en biotecnologia i
membre de Som lo que sembrem. Organitza: La Ruda. A les
7 de la tarda al bar de la UES.
DIJOUS 27
Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4 de 8
de la tarda, davant de la UES
Fotografia i Vídeo •Premis Miquel Fàbregues de reportatges i documentals. 4a sessió classificatòria. Projecció
pública de les pel·lícules seleccionades, a 2/4 de 8 del
vespre a la sala d’actes. Última sessió: dijous 4 de maig. I
diumenge 28, sessió final i lliurament de premis (a les 6 de
la tarda).
DISSABTE 29
La Ganyota • Festa Major a la Plaça Doctor Robert. Jocs,
espectacles, sopar popular, música i molt més.
Orientació •Campionat Nocturn PEU a Pals-Begur.
DIUMENGE 30
Famílies • El corredor, el Maresme.
Orientació • Campionat de Catalunya PEU a Pals-Begur.

AVANÇAMENT DE

MAIG

DIMECRES 1
Curses per muntanya • Entrenament en grup. A 1/4 de 8
de la tarda, davant de la UES.
Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de reportatges i documentals. 5a i última sessió classificatòria. Projecció pública de les pel·lícules seleccionades, a 2/4 de 8 del
vespre a la sala d’actes. I diumenge 28 de maig, sessió
final i lliurament de premis (a les 6 de la tarda).
DISSABTE 6 i DIUMENGE 7
Marxa Nòrdica • Cap de setmana a La Vall Fosca.
Muntanya • La Pica Roja (Pallars). Hivernal, sortida de cap
de setmana.
DISSABTE 6
Senders • GR-179 i més…: Sant Jaume de Castellvell – Sta.
Cecília – Montserrat.
Escalada • Sortida formativa (matinal).
La Carena • Concert al Monestir de Sant Pere de Besalú, a
les 7 de la tarda.
DIUMENGE 7
BTT • Cims de Rovinada.

Veterans • Ogassa – Sant Joan de les Abadesses (El
Ripollès).
Natura • El pantà de Vallvidrera ens espera. Estimulant
matinal pel cor de Collserola. Del baixador del tren pujarem
fins al Centre d’Informació del parc de Collserola, per
després arribar, enmig d’una vegetació exuberant, al
magnífic paratge del pantà de Vallvidrera. Ho rematarem
anant a buscar un mirador impressionant sobre Barcelona
i el mar. No us descuideu la càmera!.
DILLUNS 8
Cultura • Dilluns poètics amb Papers de Versàlia. El procés
creatiu, sessió a càrrec de Josep Gerona. A 2/4 de 8 del
vespre a la sala d’actes. Gratuït.
DIMARTS 9 i DIJOUS 11
Excursions per a la gent gran (matinal) • Montmeló – Montcada i Reixac. De Montmeló estant, a l’aiguabarreig del
Congost amb el Mogent, partim cap al sud pel camí del
riu, ara sí, resseguint el curs del Besòs. Per camins de
ribera, propers a polígons però també amb cert equilibri
amb la natura, anirem guanyant terreny cap al mar fins a
Montcada i Reixac, on acabem aquesta penúltima etapa
del nostre recorregut per aquest riu actualment recuperat.
Distància: 9 km. Desnivell: inapreciable.
DEL DISSABTE 13 al DILLUNS 15
BTT • Ruta del Cister.
Natura • A l’ombra dels gegants d’Occitània.
DILLUNS 15
33a Pujada Popular a La Salut. Inscripcions gratuïtes.
DEL DIMARTS 16 fins el DIVENDRES 19
Veterans • Sortida cultural a les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà).
DIMECRES 17
L’excursió dels dimecres • a concretar.
DIVENDRES 19
Història • Vídeos amb història. GR-4 Travessa Sabadell
França. 1a etapa: Sabadell Coll d’Estenalles (1990), de
Manel Galícia i Lluís Fernàndez; 7 itineraris per les fonts del
rodal de Sabadell. Itinerari 7. Can Gambús, Can Sabater,
Can Ponsic, Can Barra, Sant Pau de riu Sec i Bòbila Madurell
(1989), de Manel Galícia i Lluís Fernàndez; El Mulleres
(1974) de Manel Segura. A 2/4 de 8 del vespre a la sala
d’actes. Durada total de la sessió: 1 hora.
DISSABTE 20
Cultura • Passejades vora el mar: Pins vora el mar de
l’Empordà.
Natura • Qui vol fer un mal pas? Magnífic recorregut pel
parc natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac,
tot seguint el camí històric de Terrassa a Mura i el camí
romeu de Mura a Montserrat, amb pujada a l’imposant

turó del Malpàs, una baluerna de rocam encinglerat,
mirador excel·lent dels turons i canals de la serra de
l’Obac. Després ens adreçarem a l’espectacular masia del
Puig de la Balma i acabarem al joliu poble de Mura.
Muntanya • Sant Mamet (Montsec de Rubies).
DIUMENGE 21
Trobada dels 100 cims a la UES
Senders • GR3: Montellà- Ansovell.
Escalada • Sortida formativa (matinal).
DILLUNS 22
Cultura • Dilluns poètics amb Papers de Versàlia. El procés
creatiu, sessió a càrrec d’Esteban Martínez. A 2/4 de 8
del vespre a la sala d’actes. Gratuït.

DIMARTS 23 i DIJOUS 25
Excursions per a la gent gran (tot el dia) • Riu Onyar - La
Selva. Bucòlic recorregut pel riu Onyar, afluent del Ter.
Sortirem del poble de Vilobí i arribarem a la fi de l’excursió
al poblet de Salitja. Recorrerem la riba del riu passant per
molins, arbres monumentals i el cràter volcànic més gran de
Catalunya, el de la Crosa de Sant Dalmai. Recorregut de
10,5 km i un desnivell de 115 metres.
DIMARTS 23
Cafè Científic • La transhumància a Catalunya avui, a
càrrec d’Albert Roig, arqueòleg i historiador. Organitza:
UES. A les 7 de la tarda al bar de la UES.

Curses per muntanya
Entrenament en grup de la secció de curses per muntanya. Tots els dijous, a les 2/4 de 8 del vespre.
Esquia amb la UES
Els dimecres, a Masella. Sortides en autocar (a les 6:45 h). Esquiada fins les 14 h i dinar al restaurant Sol i
Cel. Preu: 16€ només autocar. Inscripcions a secretaria o a www.inscripcions.ues.cat.
I de dilluns a divendres, us portem a esquiar amb l’SkiBus de Sagalés. Inscripcions a secretaria o a http://www.viatgesplus.com/ Si feu la inscripció per internet i voleu un descompte, introduïu el codi UESDIA quan se us
demani.
Calendari Sabadell Ahir. 25 anys
Ja és a la venda el calendari 2017 “Sabadell ahir”, que enguany arriba als 25 anys.
Preu: 10€ socis i 13€ no socis.
Dilluns poètics
Torna la poesia a la UES de la mà de Papers de Versàlia. Els dilluns 8, 22, 29 de maig i 5 i 12 de juny, us esperem a 2/4 de 8 de la tarda a la sala d’actes.
Últimes places...
- Veterans: ESCAPADA AL PIRINEU, del 16 al 19 de maig. Endinsa't en un dels racons més ben conservat del
Pirineu i gaudeix d'una estada en plena natura per conèixer els atractius naturals i les joies del romànic de les
Valls d'Àneu, al Pallars Sobirà. Preinscripcions fins el 15 de febrer. Últimes places!
- Roda-Mont: SENDERISME PER CABO DE GATA, del 28 de maig al 3 de juny. Vine a recórrer a peu aquest
fantàstic Parc Natural ple de contrastos.
Es busquen cantaires!
El cor de gospel i música polifònica La Carena, busca veus de tenors i baixos per reforçar les cordes d’homes.
Cal tenir un mínim de coneixements musicals. Per a més informació: lacarena@ues.cat
Sabadell corre pels nens
El 28 de maig tindrà lloc la segona edició de Sabadell corre pels nens, una cursa solidària que enguany destinarà els beneficis al projecte “Dóna’ls veu”, que dóna suport a l’atenció a infants amb malalties minoritàries del
Servei de Pediatria del Parc Taulí.
La UES es suma a aquesta iniciativa, i el 28 de maig correrem per una bona causa. A més, som un dels punts
on podeu fer la inscripció presencial: podeu venir a fer la vostra inscripció en l’horari habitual de secretaria (de
dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre; i dimarts i dijous, de 10 a 12 del matí).

FORMACIÓ. CURSOS I TALLERS
ALPINISME. SORTIDES FORMATIVES. ESPECIAL SATMANA SANTA
Nivell 0. 13 abril o 16 d'abril
Ascensió a un cim hivernal per un itinerari catalogat com a fàcil, ideal per iniciar-se en l’alpinisme hivernal.
És una introducció/repàs perfecte a l’alpinisme amb piolets i grampons.
Nivell 1. 14 d'abril o 17 d'abril
Ascensió d’una canal poc difícil, ideal per als que ja han fet una sortida d’alpinisme de nivell 0 o tenen experiència equivalent. Es tracta d’una introducció/repàs perfecte a l’alpinisme amb corda, piolets i grampons.
Nivell 2. 15 d'abril o 18 d'abril
Ascensió d’una canal bastant difícil, ideal per als que ja han fet una sortida d’alpinisme de nivell 1 o tenen experiència equivalent. Activitat pensada com a introducció a l’alpinisme vertical amb corda, piolets i grampons.
ESCALADA
Nivell 0. Curs introducció a l’escalada (boulder): 6 de maig
Nivell 1. Curs d’iniciació a l’escalada en roca. 7 i 13 de maig
Nivell 2. Curs d’iniciació a l’escalada en roca. 14 i 20 de maig
Sortides formatives: 11 de març, 1 d’abril, 6 i 21 maig.
MARXA NÒRDICA
XVI Curs bàsic d’iniciació a la Marxa Nòrdica
1 i 2 d’abril
Per a més informació sobre dates i preus dels cursos i tallers, consulteu-nos!

FOTOGRAFIA I VÍDEO
CONCURS MENSUAL DE FOTOGRAFIA
Març: GRAFFITTIS; ABRIL: Punt de fuga; MAIG: Color dominant; JUNY: Lliure blanc i negre
La secció de foto-vídeo organitza aquest concurs obert exclusivament als socis de la UES. Es poden presentar
un màxim de dues imatges per concursant, a consergeria, de 6 a 2/4 de 10 del vespre, fins a l’últim dimarts
de cada mes, dia en què el jurat emetrà el seu veredicte.
Exposició: S'exposarà un recull de fotografies a l’entrada de la UES.
Exposicions de fotografies
- Fins el 23 de març, a la Biblioteca dels Safareigs (C. del Papa Pius XI, 165 – Sabadell): Grècia a quatre
mans, d’Elisa Bernat i Carme Vidal.
- Del 18 al 30 d'abril, al Casal Pere Quart, exposició de Marta Garcia Cardellach sobre el món del circ.
CURSET D’EDICIÓ DE VÍDEO DIGITAL
La Secció de fotografia i vídeo convoca aquest curs adreçat a totes les persones interessades en aprendre
els conceptes bàsics de l’edició de vídeo digital en els diversos formats actuals.
Els dimarts 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre.
Preu: 25€ els socis i 35€ els no socis i soci@web

Donem la benvinguda als 236 socis i sòcies que en aquests tres mesos d’any s’han
incorporat a la UES. Us agraïm que hagueu decidit formar part d’aquesta família,
que cada dia creix gràcies a persones com vosaltres. Entre tots, fem més gran l’excursionisme
i el món de la muntanya.
Benvinguts i benvingudes a la UES.

