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CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Per acord de la junta directiva, us convoco a l'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la Unió
Excursionista de Sabadell que se celebrarà el proper divendres 7 de novembre de 2014, a dos
quarts de vuit de la tarda en primera convocatòria, i a les vuit en segona, al local de l'entitat carrer
Salut, 14-16 de Sabadell, per tractar dels assumptes continguts a l'Ordre del dia, que consta a
continuació.
ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA:
1. Aprovació si s'escau de l'acta de l'assemblea anterior
2. Modificació article 5è dels estatuts de la UES referent a classes de socis

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Per acord de la junta directiva, us convoco a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de la Unió
Excursionista de Sabadell que se celebrarà el proper divendres 7 de novembre de 2014, a les vuit
de la tarda en primera convocatòria, i a dos quarts de nou en segona, al local de l'entitat carrer Salut,
14-16 de Sabadell, per tractar dels assumptes continguts a l'Ordre del dia, que consta a continuació.
ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:
1. Aprovació si s'escau de l'acta de l'assemblea anterior
2. Memòria exercici 2013-2014
3. Liquidació del Pressupost 2013-2014 i balanç de l'exercici, rendició de comptes i aprovació si s'escau
4. Aprovació si s'escau de propostes i projectes de la Junta Directiva
5. Fixació de les quotes dels socis
6. Pressupost per a l'exercici següent: 2014-2015
7. Debat i aprovació si s'escau de propostes que formulin els socis
8. Precs i preguntes
D'acord amb el que preveu l'article 13 dels vigents estatuts, en relació a les propostes dels socis, caldrà
que vagin signades, almenys, per deu socis de número, siguin presentades a la Junta Directiva i
exposades al tauler d'anuncis, almenys deu dies abans de l'Assemblea.

ACTIVITATS DE LES SECCIONS
OCTUBRE

DISSABTE 11

DIJOUS 2

Natura • PRESONERS DEL SILENCI I LA VERDOR.
Insòlita excursió que ens permetrà viure una experiència
singular i descobrir un dels tresors més preuats dels
espais naturals: el silenci. Ruta tranquil·la per paratges
bells i solitaris del Solsonès, per gaudir del silenci i
deixar-se corprendre pels cants dels ocells i les remors
de la natura. Els participants es comprometran a respectar
escrupolosament el silenci durant les hores de camí.
“Deixa que el temps flueixi entre el paisatge i tu, i que
el silenci posi accents de lleu malenconia en cada cosa”.
I en acabat, segur que ens emportarem la nostàlgia
d'aquest silenci.
Vocals: Francesc Macià i Conxita Cid.
Durada: Tot el dia. Transport: Autocar.
Dificultat: Senders • GR-7. El Miracle-Santuari de Pinós.

Història • Projeccions: Vídeos de la Secció d'Història.
Visions Històriques a migdia del terme: Barberà (1991)
Cat Nord: Dorres - Gorges de la Fou i Arles (2002)
Itineraris pel rodal de Sabadell (2004)
Per Lluís Fernàndez.
DEL DIVENDRES 3 AL DIMECRES 22
Fotografia i vídeo • A la Sala d’Exposicions del Casal
Pere Quart, hi haurà exposada una col·lecció de fotografies del nostre soci RAÜL CARMONA, el títol de la
qual és EL RIPOLL ÉS PLE DE VIDA.
DISSABTE 4
Natura • GARROTXA ENDINS.
Un feréstec recorregut pel cor de l'Alta Garrotxa ens
permetrà assolir l'alterós cim del Ferran (983 m), punt
culminant d'una retallada cresta que es dreça a llevant
de la vall d'Oix. També passarem pel santuari de la
Mare de Déu de les Escales, una de les grates sorpreses
de l'excursió, i el rústec llogarret de Talaixà. Hores de
camí: 6 h. Desnivell: 700 m. Excursió en homenatge
al nostre company Ramon Ferrer, que tant estimava
l'Alta Garrotxa.
Vocals: Jordi Alay i Conxita Luna.
Durada: Tot el dia. Transport: Cotxes particulars.
Dificultat: Cal una certa preparació excursionista.
Muntanya • Roca del Mingell (Solsonès).
Cultura • Participació del Cor La Carena de la UES a
la Jornada de Portes Obertes del CIPO (carrer Himàlaia,
41-59), amb una cantada que començarà a 2/4 de 12.
Hi sou tots convidats.
DISSABTE 4 I DIUMENGE 5
Marxa Nòrdica • X Curs Bàsic d'Iniciació a la Marxa
Nòrdica.
DIUMENGE 5
Orientació • Copa Catalana i Campionat de Catalunya
de Llarga Distància a Gurb. Organitza UE Vic.
DIMARTS 7 I DIJOUS 9
Excursions de proximitat per a la gent gran • Remuntant
el Riu Ripoll VII. Tram de 9,5 Km. Punt de trobada: plaça
Antoni Llonch a les 8h per agafar el bus de la línia C3
o a l'aparcament de l'Àrea d'Esplai de les Arenes a les
9h. Final: nucli de Sant Llorenç Savall i tornada a
Sabadell en transport públic.

DIUMENGE 12
BTT • NAVARCLES - SANT ISCLE - MANRESA NAVARCLES. 30 km. 260 m. desnivell.
Vocals: Joan Domènech - Adelaida Andreu.
Veterans • Osona: Camí Ral- Roda de Ter- Sta. Mª de
Corcó (l'Esquirol).
DIJOUS 16
Natura • Acte de presentació a Sabadell de la GUIA
PRÀCTICA PER CONÈIXER LA NATURA, la primera que
reuneix en un mateix volum els fòssils, vegetació, insectes,
fongs, peixos, aus, rèptils, amfibis, recorreguts de natura,
etc. de Catalunya. La presentació anirà a càrrec de
membres d'IPCENA, l'associació ecologista de les
comarques de Lleida que ha coordinat la trentena
d'especialistes autors de l'obra. A les 8 del vespre, a la
sala d'actes. L'acte és organitzat conjuntament per
l'ADENC i la Secció Natura de la UES. Tothom qui hi
assisteixi podrà adquirir-ne un exemplar amb un 50%
de descompte.
DISSABTE 18
Cultura • Passejades llegendàries. Els entorns de
Gombrèn, a la recerca del comte Arnau. Caminada de
Gombrèn al castell de Mataplana, passant pel Gorg
dels Banyuts. Visita del museu del Comte Arnau a
Gombrèn i del Centre d'Interpretació del comte Arnau
a Sant Joan de les Abadesses.
Història • Romànic per a excursionistes (IV):
Sant Julià d'Úixols de Castellterçol i Sant Sadurní de
Gallifa (Vallès Oriental).
Sortida conjunta amb els Amics del Romànic de Sabadell.
Guia: Josep M Masagué.
Vocals: Marcel·lí Garriga i Lluís Fernàndez.

DIUMENGE 19

DIUMENGE 26

XXXV RONDA VALLESANA.

Senders • Km. 0 Aspa, Castelldans, les Borges Blanques.
Marxa Nòrdica • Sortida mensual a la Vall d'Horta.
14Km amb un desnivell de 300 metres aproximadament.
Famílies • Tines de Rocafort.
Veterans • Berguedà: Sant Andreu de Sagàs. Missa en
memòria dels difunts excursionistes.
Muntanya • Puigsacalm.

DIMARTS 21 I DIJOUS 23
Excursions de Natura per a la gent gran • La riera de
les Gorgues (II). Excursió pel segon tram de la riera de
les Gorgues aprofitant els colors de la tardor. Des de
l'esquirol, el recorregut ens porta per més d'una dotzena
de saltants d'aigua i penya-segats espectaculars, fins a
la calma de l'embassament de Sau prop de Sant Martí
Sescorts. Recorregut de 9 Km amb un desnivell positiu
de 190 metres i poc més de 400 metres de baixada
(escurçables segons el grup).
DIJOUS 23
Fotografia i vídeo • PEL·LÍCULES DE MUNTANYA · CICLE
JORDI PONS
Programem la segona sessió d'aquest cicle de pel·lícules
de muntanya del reconegut alpinista i cineasta barceloní,
Jordi Pons Sanginés, amb el següent programa:
NEPAL, UN PARADÍS AL PEU DE L' HIMALAIA - 1979
FERRATA REGINA-OLIANA - 2005
VIA DRÁCULA - GEL A LES ROCALLOSES
A la sala d'actes de la UES a les 20 h.

NOVEMBRE
DISSABTE 1
BTT • Castanyada.
DISSABTE 1 I DIUMENGE 2
Orientació • Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona.
Organitza COC.
DIUMENGE 2
Muntanya • Bufadors de Beví - Castell de Montesquiu.

DIVENDRES 24

DMARTS 4 I DIJOUS 6

INAUGURACIÓ DE CURS.
Es farà l'entrega de medalles als socis que compleixin
25 i 50 anys de fidelitat ininterrompuda, entre altres
actes.

Excursions de proximitat per a la gent gran • Remuntant
el riu Ripoll (VIII). Tram de 10 km. Punt de trobada:
Sabadell, plaça Antoni Llonch a les 8h per agafar el bus
de la línia C-3 (Sarbus) o al pont de la Roca (parada
del bus direcció St. Llorenç) a les 9h. Final: pont de la
Roca (parada bus C-3 direcció Sabadell).

DISSABTE 25
Natura • CLOT D'INFERN.
Itinerari circular que culmina a la Borda del Pujol, situada
en una talaia privilegiada de la Serra del Verd, al
Solsonès. Des del nucli de La Coma ascendirem per
boscos de pi roig admirant construccions impressionants
com el Pujol del Racó, i ens endinsarem al barranc
feréstec del Clot d'Infern, grimpant en un entorn gairebé
selvàtic. Durant el descens gaudirem de magnífiques
vistes de la vall del riu Cardener i d'indrets encisadors
com els degotalls dels tolls de la Ribereta del Pujol. Hores
de camí: 6h. Desnivell: 600m.
Vocals: Jordi Lara i Sagrari Rodríguez.
Durada: Tot el dia. Transport: Autocar.
Dificultat: Cal una certa preparació excursionista.

DIVENDRES 7
Assemblees General Extraordinària i Ordinària.
DISSABTE 8
Senders • GR-171. Santuari de Pinós - Castellfollit de
Riubregós.
Cultura • Capvespre musical amb Xavier de Tarragona,
a la sala d'actes de l'entitat.
Orientació • Rogaine a Cap de Creus. Organitza Aligots.

DIUMENGE 9
54a Marxa Infantil de Regularitat
Veterans • Osona: Santa Cecília de Voltregà - Sant
Martí Xic: Santa Cecília de Voltregà.
DISSABTE 15
Natura • LA FAGEDA MÉS PROPERA.
A tan sols 19 km de Sabadell a vol d'ocell (a 35 km
amb autocar), podrem gaudir d'una fageda tan
espectacular com desconeguda: la fageda de Bernils,
de Sant Quirze Safaja (Moianès). Els seus faigs centenaris
ben segur que ens captivaran. Després enfilarem vers
la famosa fageda de la Sauva Negra, amb la seva font,
on dinarem. Tornarem per Castellcir.
Vocals: Miquel Montllor i Jaume Macià.
Durada: Tot el dia. Transport: Autocar.
Dificultat: Cultura • Passejades llegendàries. La cova del drac de
Sant Llorenç de Munt.

de la impressionant fortalesa ibèrica dels Vilars, del
segle VIII aC, fins al despoblat de les Borgetes de Salena,
abandonat possiblement el segle XIV pels efectes de la
temible pesta negra. Excursió conjunta amb la Secció
d'Història de la UES. Conferència explicativa prèvia el
dijous 20 de novembre, a les 8 del vespre, a la sala
d'actes de la UES.
Vocals: Albert Roig i Francesc Macià.
Durada: Tot el dia. Transport: Autocar.
Dificultat: DIUMENGE 23
Senders • GR-3. Les Borges Blanques - La Floresta Sant Bonifaci - Fulleda.
Muntanya • Pont de Lierca - Santa Bàrbara de Pruneres
(Alta Garrotxa).
Veterans • Anoia: Can Titó - Castell de Claramunt.
BTT • Agramunt - Torrons. 30 km. 300 m. desnivell.
Vocals: Carme Carné i Marta Llobet.
DISSABTE 29

DIUMENGE 16
39é Cross dels esquiadors i 2a trobada de Marxa
Nòrdica del Vallès.
DIMARTS 18 I DIJOUS 20
Excursions de Natura per a la gent gran • La ruta dels
castells. Tornem a la bella comarca del Moianès, aquest
cop per recórrer la ruta dels castells, per pistes i camins
de fàcil accés i, visitar els bells indrets del Castell de la
Popa o des Castellcir, i el Castell de Centelles, tot arribant
a Sant Martí de Centelles.
Recorregut de 9 Km i poc més de 200 metres de desnivell
positiu.
DIMECRES 19
Vídeo • Audiovisuals d'en Ramon Font:
EN BORIS A LES ANTÍPODES 38 minuts
ELS PARCS DE LES ROCALLOSES 9 minuts
UN CONTE D'AVUI DIA 25 minuts
A la sala d'actes de la UES a les 19:30 h.

Natura • ELS AMAGATALLS CARLINS.
Deliciosa matinal per la serra de l'Obac, al Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt. De l'Alsina del Sal·lari cap al
Morral del Llop i coll de Boix, arribarem a la Cort Fosca
i l'Hospital de Sang, balma on les tropes carlines
instal·laren un hospital de campanya durant les cruels
guerres del segle XIX. Tornarem per la font de la Pola i
el coll de Tres Creus.
Vocals: Dino Giannoni i Elisa Pastor.
Durada: Matinal. Transport: Cotxes particulars.
Dificultat: DIUMENGE 30
Famílies • Gallecs.
Orientació • Copa Catalana a Torroella de Montgrí i
Festa FCOC.

AVANÇAMENT DE

DESEMBRE

DIMARTS 2 I DIJOUS 4

Història • Conferència: La fortalesa preromana dels
Vilars d'Arbeca i el despoblat de Salena (Les Garrigues).
Avançada de l'excursió conjunta de les seccions d'Història
i de Natura del dissabte 22. Presentació, Albert Roig.

Excursions de proximitat per a la gent gran • Remuntant
el riu Ripoll (IX). Tram de 10 km. Punt de trobada:
Sabadell, plaça Antoni Llonch a les 8h per agafar el bus
de la línia C-3 (Sarbus) o al nucli de Sant Llorenç Savall
a les 9h. Final: nucli de Sant Llorenç Savall i tornada a
Sabadell en transport públic /privat.

DISSABTE 22

DIJOUS 4

Natura i Història • LES BORGETES DE SALENA.
Caminada per les Garrigues, terra de secà, on els
oliverars llueixen ben endreçats. Anirem, però, per la
franja més regada de la comarca, amb nombrosos
conreus d'arbres fruiters, gràcies al traçat del Canal
d'Urgell. Itinerari circular, tant en l'espai com en el temps,
amb sortida i arribada a la històrica vila d'Arbeca, des

Història • Vídeos de la Secció d'Història.
Visions històriques a ponent del terme: Can Gambús,
Can Barra i Can Feu (1993)
100 anys UES: Renovació de la Flama de la llengua
Catalana (2008)
Per Lluís Fernàndez.

DIJOUS 20

DEL DIVENDRES 5 AL DILLUNS 8
Cultura • XXXVIII Aplec Excursionista dels Països
Catalans, a Berga.
DIUMENGE 7
Veterans • Baix Empordà: Torroella de Montgrí - Santa
Caterina i Bellcaire d'Empordà.

i a l'abast de tothom. No us ho perdeu, perquè si la
meteo ens acompanya, tastarem els productes més típics
de l'agricultura sabadellenca...
Vocals: Xavi Jiménez i Jaume Sanllehí.
Durada: Matinal. Transport: Dificultat: Apta per a infants caminadors.
Història • Sant Boi de Llobregat: termes romanes i torre
de Benviure.
Guia: Joan Codina.
Vocals: Marcel·lí Garriga i Lluís Fernàndez.

DISSABTE 13
Senders • GR171. Creuament crta. 141 (prop Sant
Ramon) - Cervera.
Muntanya • L'Espunyola-Capolat-Serrat de RunnersSerrat de les Tombes-Sant Salvador-l'Espunyola.

DIJOUS 18
Vídeo • Audiovisual d'en Josep Maria Parareda:
EL SAHARA DESERT INDÒMIT.
DIUMENGE 21

DIUMENGE 14
Natura • SI TENIM PA, AIGUA I VI...
Què més es pot demanar? Plàcida excursió pel nostre
rodal recorrent el Parc Agrari de Sabadell i gaudint d'un
dels seus més estimats plaers: l'agricultura de proximitat

Senders • GR3. Fulleda - Senan - Els Omells - Vallbona
de les Monges.
Famílies • Sortida amb bicicleta.
Muntanya • Portada del Pessebre al Tagamanent.

N OTÍCIES
100 ANYS D'EXCURSIONISME A SABADELL 1908 - 2008
A primers de desembre tindrem editat el llibre, 100 ANYS D'EXCURSIONISME A SABADELL. Un llibre d'història
de la teva entitat, en format gran, de 23,6 x 32 cm, amb tapa dura impresa amb sobrecoberta plastificada, 400
pàgines, en color i 666 il·lustracions, que tindrà un preu entre 25 i 35 euros.¤

Pots col·laborar:
En el cas que vulguis ajudar a finançar l'edició pots encarregar els exemplars que necessitis i pagar-los, al preu
fix de 25 euros cada un, a la secretaria, on et serà lliurat el rebut corresponent per bescanviar-lo poc després, pels
exemplars corresponents, un cop llesta l'edició.
100 ANYS D'EXCURSIONISME A SABADELL és la història d'aquests 100 anys vista per Lluís Fernàndez, Josep Ibars
i Manel Segura, amb la col·laboració de la Secció d'Història, l'Arxiu Biblioteca de la UES, i la d'un grapat de socis,
la relació dels quals trobareu impresa al llibre. Una feina de recerca, entrevistes, recopilació de dades i posterior
redacció feta durant els últims 8 anys per aquests tres socis veterans que han vist néixer la Unió Excursionista de
Sabadell (1970), fruit de la fusió dels tres centres excursionistes, Vallès (1908), Sabadell ( 1919) i Terra i Mar (1926).

INAUGURACIÓ DE CURS
Tindrà lloc el 24 d'octubre i es farà l'entrega de medalles als socis que compleixin 25 i 50 anys de fidelitat
ininterrompuda, entre altres actes.

XXXV RONDA VALLESANA
El proper 19 d'octubre al Montseny. Més informació a secretaria.

X CURS BÀSIC D'INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA
4 i 5 d'octubre més informació a secretaria de la UES

54a MARXA INFANTIL DE REGULARITAT
El proper 9 de novembre al rodal de Sabadell

39a edició del CROSS DELS ESQUIADORS i 2a TROBADA DEL VALLÈS DE MARXA NÒRDICA
El proper 19 de novembre al Bosc de Can Deu

EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIES

Del dia 3 al 22 d'octubre a la Sala de Exposicions del Casal Pere Quart, hi haurà exposada una col·lecció de
fotografies del nostre soci RAÜL CARMONA, titulada EL RIPOLL ÉS PLE DE VIDA, a peu de fotografia tindrem tota
la informació sobre la fauna del Ripoll.
El dia 3 de octubre a les 7 de la tarda, es farà la inauguració oficial, tots hi sereu BENVINGUTS.
Del dia 26 de novembre i fins al dia 8 de desembre, al casal Pere Quart, hi haurà l'exposició de fotos del CARLES OLIVELLA.
És una exposició didàctica, amb peu de foto donant informació, titulada DARRERE LES PETJADES DELS ROMANS.
Del dia 3 i fins el 27 de novembre a la Pl. San Joan,centre cívic, exposició de fotos titulada LONDRES DESCONEGUT,
de la nostra consòcia Àngela Castellví.
Del 25 de novembre i fins al 12 de desembre a la Pl. Sant Joan exposició col·lectiva titulada
FOTOS EN BLANC I NEGRE, de tot el grup de fotografia.
Del 5 al 28 de novembre al Parc Central (Diego de Almagro 42, centre cívic) exposició titulada
BODEGONS de la nostra consòcia Carme Vidal.
Del 3 al 28 de novembre al Complex Alexandre (Pl. Ovidi Montllor, 3)
exposició col·lectiva del grup de fotografia titulada FLORS.
El 2 de octubre, surt direcció a MÈXIC la nostra tercera exposició a l'ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC.

CONCURS SOCIAL MENSUAL DE FOTOGRAFIA

Es poden presentar dues fotografies d'imatge fotogràfica lliure sobre cartolina negre de 30x40.
Les fotografies es poden entregar fins el mateix dia del fallo a les 21h.
Temàtica: Octubre nocturn (es poden entregar fins el 28) • Novembre cementiris (es poden entregar fins el 25)
• Desembre no hi ha fallo del mensual

SEGON CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA

Aquest concurs està obert a tots els socis de l'entitat, excepte els de la secció de fotografia i vídeo que faran de jurat
PRESENTACIÓ: FINS EL DIA 2 DE DESEMBRE A LES 9 DEL VESPRE, i fent públic el resultat el dia 9/12/2014
en que es farà el lliurament de trofeus.
L'exposició de les fotografies participants a l'entrada de la UES fins el dia 13 de gener del 2015 .
La secció de fotografia i vídeo continua com sempre fent exposicions de fotografia a l'entrada de l'entitat, al restaurant
Buxó (c/ Gràcia, 120), restaurant P'cock (c/Sant Pere, 35), a la residència Al·legra (c/Sardà, 120) i a l'Orfeó Català
de Mèxic. Les exposicions que es fan a Sabadell es renoven cada mes. A Mèxic s'exposa 4 vegades a l'any.
Es faran cursets d'iniciació a la fotografia i de photoshop, dates a concretar.
* Fe d'errades: En el full informatiu anterior es va publicar erròniament el número de l'edició de les
Sardanes a La Mola. Enguany, s'ha celebrat l'edició 61.

N OUS SOCIS I SÒCIES
Donem la benvinguda als nous socis i noves sòcies
• ALMANSA LARROSA, FRANCISCO
• ANTON OLIVÉ, NÚRIA
• ARJONA RAMIREZ, JONATHAN
• BERNAT LECHA, ELISA
• BURULL MADERO, MARIA ASUNCIÓN
• CALVO FERNÁNDEZ, MARIA ÁNGELES
• CANTURRI ESPASA, RICARD
• CASAS RIBAS, MARC DIMA
• CRESPO SABADELL, NÚRIA
• ESTOP ALBALATE, SALUT
• FARRÉS BERENGUER, PERE
• FERNÁNDEZ OJEDA, MIRIAM
• GARCIA DIAZ, ALEXANDRE
• GARCÍA VALLS, GUILLEM

• GIMENEZ OLIVA, JESÚS
• GONZÁLEZ DEU, LÍDIA
• HEIDEPRIEN OLAZABAL, CARLOS
• LUQUE VALENZUELA, MANUEL
• MATEO SORIANO, ASTRID
• MONTLLOR OLIVAR, JOAN
• MURIANA JUAREZ, RAFAELA
• PALACÍN SALOMÓ, IRENE
• PARDO BERGADA, ARNAU
• RODRIGUEZ LORENZO, NADIA
• RODRIGUEZ LORENZO, VICTOR
• SAGARRA PRAT, JOAN
• SARRIÓN FRANCH, MAR
• TUSET ABELLA, XAVIER

