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CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Per acord de la Comissió Gestora, us convoquem a l’assemblea GENERAL EXTRAORDINÀRIA de la 
Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el proper dimecres 20 de juny de 2018, 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:

1.  Punt únic: eleccions a la Junta Directiva
2.  Qüestions 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 numeraris, siguin presentades a la Junta Directiva 
i exposades al tauler d’anuncis, almenys deu dies abans de l’Assemblea.

Pel camí aprendrem a reconèixer una munió d’ocells 
típics d’aquests paratges. Acabarem a Sant Guim de 
Freixenet, on visitarem l’exposició Sant Guim, l’estació 
dalt de l’altiplà.
Escola de muntanya • Curs d'iniciació a l'escalada. 
Nivell 1 (curs de cap de setmana).
Muntanya • Tossa de Tivissa.
Orientació • Participació a la Rogaine del Berguedà a 
la Serra Picancel. Copa Catalana i Campionat Ibero-
rogaine.
Sortida geològica-paleontològica pel Riu Ripoll • Vine 
a descobrir com era la vida al Vallès fa milions d'anys 
de la mà de Manel Llenas, geòleg de l'ICP i soci de la 
UES. Organitza: Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont. Activitat gratuïta. Cal fer reserva 
prèvia a activitats@icp.cat, al 93 726 17 69 o bé 
mitjançant el formulari que trobareu a www.icp.cat. 
Caminada i tast de productes a la vall del Corb • 
Organitza Camins dels Corb amb la col·laboració de 
la UES.

MAIG
DIJOUS 3

Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de 
Reportatges i Documentals. 4a sessió de classificació.  
Projecció pública de les pel·lícules seleccionades als 
Cinemes Imperial de Sabadell a les 20 h i a les 22:30 
h. Entrada lliure amb el carnet de la UES.

DISSABTE 5

Senders • GR5: Aiguafreda – Collformic.
Natura • La noia de la Segarra. Ruta per la capçalera 
del riu Anoia que ens portarà a conèixer l’exuberant 
bosc de ribera del Molí de la Roda, els poblets de 
Veciana i Montfalcó el Gros, els harmoniosos paisat-
ges agroforestals de l’altiplà central i les àmplies 
panoràmiques segarrenques, esclatants de primavera. 



DISSABTE 19

Cultura • Cicle Pintors i paisatge: Graells (La Cerdanya).
Natura • Aprendre a escoltar el silenci. Excursió en silenci 
per la vall del riu Querol, a la Cerdanya. Recorregut que 
enllaça les poblacions de la Tor de Querol i Guils, amb 
panorames esplèndids de la Cerdanya. Un camí ombrívol 
que discorre entre marges de pedra i una densa vegetació 
ens portarà fins als ravals i les ruïnes de Sant Pere Sedret, 
antiga parròquia que ja existia l’any 980. 
Escola de muntanya • Sortida formativa d'escalada (matí).

DIUMENGE 20

Marxa Nòrdica • Sortida matinal “Dia mundial de la 
Marxa Nòrdica”. A Sant Llorenç Savall.
Veterans • La Seu d'Urgell: visita cultural.
Muntanya • El Balandrau per les gorges de Freser.
La Carena • Concert a l’ermita de Sant Pau de Riu-Sec a la 
una del migdia.
Escola de muntanya • Curs d’introducció a l’escalada 
(Nivell 0), matinal.

DIMARTS 22 i DIJOUS 24

Excursions per a la Gent Gran (tot el dia) • Cingles de 
Tavertet. Ruta circular amb sortida i arribada al bonic 
poble de Tavertet, població declarada Bé d’Interès Cultu-
ral, amb un nucli urbà que conserva quaranta cases basti-
des entre els segles XVII i XVIII. Recorrerem l’espectacular 
cinglera de Tavertet fins al Puig de la Força, magnífic 
mirador al pantà de Sau. Al llarg de tot el recorregut gaudi-
rem d’unes àmplies vistes sobre el Pirineu i el Montseny, i 
passarem per algunes restes d’un poblat ibèric. Distància: 
8 km.  Desnivell: 190 m positius.

DIMARTS 22

Cafè Científic • L'ictus: què cal saber?, a càrrec de David 
Cánovas, metge. A les 7 de la tarda a la sala d’actes. 
Organitza: Corporació Sanitària Parc Taulí.

DIMECRES 23

Orientació • Dia Mundial de les Curses d'Orientació 
(WOD 2018). Cursa de micro-orientació a la plaça Doctor 
Robert. A partir de les 5 de la tarda.
Xerrada • Hi ha altres mons. Presentació de l’ONG Health 
us Nepal (Salut per Nepal). El promotor i guia del projecte 
és en Marc Boix Bruguera, de nom nepalès Harka Sing 
Bhandari, que sent metge per la Universitat de Barcelona 
(H. Clínic), ha tornat al seu poble, al Nepal, al bell mig de 
l’Himàlaia, per ajudar la gent desvalguda i millorar les 
paupèrrimes condicions sanitàries de la seva zona d’ori-
gen. El seu pare adoptiu, en Ramon Boix Iglesias, expli-
carà la gènesi i la situació actual del projecte. A les 2/4 de 
8 a la sala d’actes.

DIJOUS 24

Història • Vídeos amb Historia. XXXVII Ronda Vallesana. 
Castellterçol. Vídeo de Presentació (2016), per Tomàs 
Mas; XXXVII Ronda Vallesana. Castellterçol (2016), per 

DIUMENGE 6

BTT • La Guàrdia Lada – La Segarra.
Veterans • Segrià: Ruta del Pantà d’Utxesa.
Famílies • Camí dels Empedrats (Bagà).
Marxa Nòrdica • 1a Caminada de Marxa Nòrdica pel 
Rodal. Caminada inclosa en el Circuit Català de Marxa 
Nòrdica de la FEEC. 

DILLUNS 7

Casal d'estiu • Presentació Casal d’estiu 2018 i reunió 
informativa. A les 8 del vespre a la sala d’actes.

DIMARTS 8

Formació • Curs d'iniciació al Photoshop, a càrrec de 
Jaume Cusidó. Dies: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de 
maig i 5 i 7 de juny, de 7 a 9 del vespre.
Natura • Presentació del llibre Guia de les papallones 
diürnes de Catalunya. A càrrec dels seus autors: Roger 
Vila, Constantí Stefanescu i José Manuel Sesma. A les 7 de 
la tarda a la sala d’actes.

DIMARTS 8 i DIJOUS 10

Excursions per a la Gent Gran (matinal) • La Rierada. 
Sortirem de la Floresta per resseguir la riera de Vallvidrera, 
també coneguda com la Rierada. Seguirem un camí de 
traçat suau i agradable, tot passant per masos i saltants 
d’aigua entre una vegetació molt abundant i variada, que 
de ben segur ens sorprendrà, fins a arribar a Molins de 
Rei. Distància: 8 km. Desnivell: 225 m positius i 415 m 
negatius.

DISSABTE 12

Foto • Costa Brava: Filtres, composició i via làctia. Sessió 
teòrica prèvia: dimecres 9 de maig, de 7 a 9 del vespre, a 
l’aula de formació. Sessió de retoc i fotocrítica: dimecres, 
16 de maig, de 7 a 9 del vespre, a l’aula de formació.
BTT • Pedalades per la Cerdanya. Sortida de 3 dies.
Veterans • Viatge a Malta. Del 12 al 16 de maig.
Escola de muntanya • Sortida formativa d'escalada.

DIUMENGE 13

Natura • Pren la direcció del teu cor. Agradable itinerari 
de descoberta d’un sector del rodal de Sabadell força 
ignorat malgrat la seva bellesa paisatgística i interès 
naturalístic: la riera de Can Canyameres.
Escola de muntanya • Ascensió a l'Aneto amb guia de 
muntanya (dos dies: 13 i 14 de maig).

DILLUNS 14

34a Pujada popular a La Salut.

DIMECRES 16

L'excursió dels dimecres • Salt de l’abella (Tavertet).

DIJOUS 17

Campaments • Presentació dels campaments d’estiu 2018. 
A les 8 del vespre a la sala d’actes.



Àngel Artigas; 34è  Campament d'Estiu a Pinzolo (Dolomiti 
di Brenta) (2003), per Clofent, Pineda i Bartomeu Martí-
nez; XXXVIII Ronda Vallesana. Sant Feliu del Racó. Vídeo 
de Presentació (2017). Durada 6' 50'',  per Tomàs Mas; 
XXXVIII Ronda Vallesana. Sant Feliu del Racó, 1a i 2a part 
(2017), per Tomàs Mas. A 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes.

DISSABTE 26

Natura • Joieria Botànica. El parc natural del Montseny, 
reserva de la Biosfera, continua sorprenent els naturalistes 
amb la troballa d’espècies vegetals de gran valor, impen-
sables fins fa poc en aquesta localització. Caminada per a 
gaudir de la riquesa botànica i paisatgística del massís.
La Ganyota.- Festa Major! Fem 24 anys!

DIUMENGE 27

Famílies • Sortida amb bici.
Sabadell corre pels Nens • Un any més col·laborem i 
correm per una bona causa. Podeu fer inscripcions presen-
cials a la UES.
Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de Reportatges i Docu-
mentals. Sessió final, lectura del veredicte del Jurat, lliura-
ment dels premis i projecció de les pel·lícules premiades. A 
les 6 de la tarda a la sala d’ates.
Senders • GR2: Llerona – Montcada (opció curta) o Llero-
na – Sant Pere de Reixac – Montcada (opció llarga).

DISSABTE 26 i DIUMENGE 27

Escola de muntanya • Curs d’inicació a l’escalada (nivell 1).

DIJOUS 31

Natura • Celebració dels 40 anys de la secció. Presenta-
ció del calendari d'activitats commemoratives i de les 
interessants novetats de la web: els itineraris de la ciutat al 
rodal i el cercador d'excursions de natura. A les 8 del 
vespre a la sala d’actes.

JUNY
DISSABTE 2

Senders • GR5: Fontmartina - Sant Celoni.
Natura • L'amagatall dels follets entremaliats. A recer de 
les serres de Busa i Bastets, al Solsonès, sentint-nos uns 
expedicionaris privilegiats, farem una incursió a la boixe-
da de Valielles, un bosc de boixos monumental, dels més 
grans i espectaculars de Catalunya i de tot Europa. Farem 
camí des del pont de Llinars al monestir de Sant Pere de 
Graudescales, joia del romànic català, tot gaudint dels 
gorgs i saltants d’aigua cristal·lina del riu Aigua d’Ora.
Muntanya • Pedraforca pel Verdet (2.506 m).
Orientació • Festa final del Consell Esportiu a les Pistes 
d’Atletisme. Buscafites.

DIUMENGE 3

Veterans • Montseny: Parc Mediambiental i gorg negre. 
8.9 km i 350 m de desnivell.
Orientació • Festa de l'Esport al Parc de Catalunya: Busca-
fites.
Marxa Nòrdica • Festa de l’Esport al Parc Catalunya: 
Tastets de Marxa Nòrdica.
La Carena • Festa de la cançó de muntanya a Terrassa.

DIMARTS 5 i DIJOUS 7

Excursions per a la Gent Gran (matinal) • Rocafort i les 
tines de la Vall del Flequer. Al cor de la comarca del Bages, 
entre Rocafort de Bages i el Pont de Vilomara, s’hi amaga 
la vall del Flequer, on es troba un impressionant conjunt 
d’enormes tines de pedra que antigament s’utilitzaven per 
fer vi a les vinyes que quedaven molt lluny dels pobles. Del 
poble de Rocafort pujarem al Bofí i baixarem per les 
Esgrauetes fins a trobar el riu Flequer. El seguirem per una 
còmoda pista que ens portarà a les Tines del Ricardo, les 
de l’Escudelleta, les del Tosques i finalment a les Tines del 
Bleda. Distància: 7,6 km. Desnivell: 130 m positius i 300 
m negatius.

DIJOUS 7

Història • Vídeos amb Història. L’auca de Poblet amb 
textos de Josep M de Segarra (2010), per Miquel Cervera; 
Trens –El tren del Parc Catalunya– (1998) per Antoni 
Viñas; Antoni Grau fotògraf (2000), per Josep Rota; Costa 
Brava. Excursions de natura. Gent Gran de la UES (2010); 
per Isabel Fernàndez. A 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes.

DISSABTE 9

Natura • El Pallars esplendorós. Gaudeix d’un cap de 
setmana memorable al Pallars! Dissabte, itinerari panorà-
mic a les envistes de la vall Fosca, de Senterada a Cérvo-
les, que ens permetrà una fascinant lectura geològica del 
paisatge. I diumenge, amb un peu a cada riba, farem la 
ruta dels ponts medievals de la Vall de Cardós.
Escola de Muntanya • Ascensió al Pedraforca amb guia de 
muntanya.

DIUMENGE 10

Marxa Nòrdica • Sortida matinal, cloenda de temporada, 
a la platja: Camí de Ronda de Tossa de Mar.
Cultura • Concert d’Estiu de l’Orquestra de Cambra de 
Sabadell. A les 12 del migdia a la sala d’actes.

DIMARTS 12

Conferència • La Cova de les Ànimes: un excepcional 
dipòsit del neolític. 45 anys de recerques i oblits. A càrrec 
d’Artur Cebrià i Francesc Xavier Oms, del Seminari d'Estu-
dis i Recerques Prehistòrics de la Universitat de Barcelona, 
i Joan Lleonart, Josep Fígols i Pere Casanovas, del Grup de 
Sabadell de l'Institut de Prehistòria i Arqueologia – UES. 



DIMECRES 13

L'excursió dels dimecres • A concretar.

DIJOUS 14

Vídeo • Pel·lícules de Sergi Rubió . Coneixem en Sergi de 
fa molts, molts anys. De quan encara era un nen, filmava en 
Super 8 i ens venia a veure els vespres, amb el permís dels 
pares. Continuà amb aquesta afició i va cursar també 
estudis de cinematografia. Avui revisarem dos dels seus 
documentals: Torrella, una vida pel cinema  (40 min) i Bigas 
Luna, la mirada entomòloga (25 min). A les 8 del vespre a 
la sala d’actes. Amb la presència de l’autor.

DISSABTE 16

Cultura • Cicle Pintors i paisatge: Picasso (Gòsol).
Muntanya • Midí d'Ossau (2.844 m) - cap de setmana.

DIUMENGE 17

BTT • Banyet i paella.
Veterans • Berguedà: Saldes.
Famílies • a concretar.

DISSABTE 16 i DIUMENGE 17

Marxa Nòrdica • XIXe  Curs Bàsic d’iniciació a la Marxa 
Nòrdica.

DIMARTS 19 i DIJOUS 21

Excursions per a la Gent Gran (tot el dia) • La Cerdanya: 
La Fou de Bor i el Camí dels Capellans. El Camí dels Cape-
llans era utilitzat ancestralment pels capellans que es 
desplaçaven a peu des del poble de Bellver cap a Pedra i 
Bor i uneix les esglésies romàniques dels pobles veïns. 
Sortirem del poble de Riu de Cerdanya en direcció a Pedra 
i Bor, passant per Sant Julià de Pedra i per Sant Marcel de 
Bor. Anirem a buscar la Fou de Bor seguint un corriol a la 
vora del torrent i després ens dirigirem cap a Sant Cerni de 
Coborriu i Santa Maria de Talló. En aquest punt el camí 
coincideix amb el Camí dels Bons Homes i arribarem a 
Bellver. Distància: 10 km. Desnivell: 130 m positius i 270 m 
negatius.

DIMECRES 20
 
Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies.

DIJOUS 21

Fotografia i Vídeo • Cicle Els nostres autors: Isabel Hernán-
dez. La cinquena sessió del cicle dedicat als nostres autors, 
als socis de la UES amb una demostrada trajectòria al món 
del cinema amateur, és per Isabel Hernández. La Isabel 
s’incorporà al grup dels nostres autors ja fa una desena 
llarga d’anys. Gran viatjadora, les seves pel·lícules ens 
transporten sovint a paradisos desconeguts. Avui en tindrem 
una mostra:  Goril·les de muntanya, 13 min. (2011); Illes 
Galápagos, 20 min. (2013); New York, 21 min. (2014); La 

dansa de les aurores, 16 min. (2015). A les 8 del vespre a 
la sala d’actes, amb la presència de l’autora.

DIMARTS 19

Cafè Científic • Naixement, vida i mort del nostre Sol, a 
càrrec de Xavier Bros, astrònom amateur. A les 7 de la 
tarda, a la sala d’actes. Organitza: Agrupació Astronòmi-
ca Sabadell.

DISSABTE 30

Natura • Tornant a les arrels (Moianès). Sortida al Moianès 
on aprendrem a reconèixer les plantes que ancestralment 
s’han fet servir a la nostra terra per a elaborar remeis popu-
lars, sabons, perfums i cosmètics, licors i ratafies, o per a 
usos culinaris diversos
Orientació • COC. Copa Catalana. 2 Dies de Fontanals de 
Cerdanya - Trofeu Carles Lladó. Pla de les Forques. 

JULIOL
DIUMENGE 1

Senders • Camí del Ripoll de Sabadell al mar. Opció curta: 
GR 2 de Montcada al mar. Bany i dinar de germanor.
Veterans • Alt Empordà: Platja. Desembocadura riu Fluvià - 
Platja de Can Martinet. 6.8 km i 10 m de desnivell.
Muntanya • Pic d'Escobes (2.778 m) – Andorra.
Orientació • COC. Copa Catalana. 2 Dies de Fontanals de 
Cerdanya - Trofeu Carles Lladó. Pla de les Forques.

DIJOUS 5

Història • Vídeos amb Història. Temps de Verema. Campa-
ment d’estiu a la vall de Belagoa, Navarra (2005), per 
Àngel Artigas; Els mulats d’Espinavell (2002), per Josep 
Rota. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes.

DISSABTE 7
 
Natura • Camins de la llibertat. Sortirem del terme de 
Molló, al Ripollès, vers la bonica vila de Prats de Molló, al 
Vallespir. Travessarem el coll d’Ares (1.513 m) seguint la 
ruta que molts catalans van fer l’any 1939 per creuar la 
frontera i exiliar-se en terres també catalanes però de l’Estat 
francès. Un camí pirinenc, de pastors, voltat de prats comu-
nals que durant centúries han alimentat el bestiar dels 
pobles de les valls.

DISSABTE 14 i DIUMENGE 15

Muntanya • Cap de setmana dels 3.000: Picos de los 
Infiernos.
Aventura • Congost de Mont-Rebei (sortida cap de setmana).



Casal d’Estiu 2018
Us oferim casal d’estiu per als més petits de la casa, del 25 de juny al 27 de juliol,  per a nens i nenes de 
P3 fins a 4rt d'ESO.
Què el diferència dels altres casals? És un casal d'estiu que, mitjançant activitats de natura, esports de 
muntanya, jocs, tallers i piscina, entre d'altres activitats, pretén fomentar una sèrie de valors humans, la 
convivència i el treball en grup, i educar els infants en el món de l'excursionisme i la natura. Per a més 
informació: laganyota.casal@ues.cat
Reunió informativa: Dilluns 7 de maig, a les 8 del vespre a la sala d’actes. Inscripcions, a partir del mateix 
dia 7. Places limitades

Campament 2018 
Fes vacances gaudint d’allò que més t'agrada, la muntanya i la natura, en companyia de la família i els 
amics. A Bossòst (Vall d’Aran) de l’1 al 15 d’agost. Acampada amb pensió completa amb una cuinera 
professional. Més informació a campament@ues.cat

Es busquen cantaires!
El cor de gospel i música polifònica La Carena busca veus de tenors i baixos per reforçar les cordes d’ho-
mes. Cal tenir un mínim de coneixements musicals. Per a més informació: lacarena@ues.cat

Concurs mensual de foto
MAIG: Natura morta - JUNY: Esports 
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.

FORMACIÓ: CURSOS I TALLERS

Fotografia: Sortida formativa a la Costa Brava. Filtres, composició i via làctia, amb Jaume Cusidó. 
Sessió teòrica prèvia: dimecres 9 de maig, de 7 a 9 del vespre, a l’aula de formació. Sessió de retoc i 
fotocrítica: dimecres, 16 de maig, de 7 a 9 del vespre, a l’aula de formació. Sortida pràctica: dissabte 
12 de maig (vespre – nit). Preu soci: 60€ - Preu no socis i soci@web: 75€
Curs de retoc fotogràfic, amb Jaume Cusidó: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 de maig; i 5 i 7 de juny. De 
7 a 9 del vespre. Aula de formació. Preu soci: 125€ - Preu no socis i soci@web: 150€

Escola de Muntanya - Escalada
Curs d’iniciació a l’escalada Nivell 1. Dissabte 5 i diumenge 6 de maig
Sortides formatives d’escalada: 12 de maig (tot el dia) i 19 de maig (matí)
Curs d’introducció a l’escalada Nivell 0. Diumenge 20 de maig
Curs d’iniciació a l’escalada Nivell 1. Dissabte 26 i diumenge 27 de maig

Escola de Muntanya – Guies de la UES:
13 i 14 de maig: Ascensió a l'Aneto amb guia d’alta muntanya. Escalarem fins al pic més alt dels Pirineus 
de 3.404 metres d’altitud. Ho farem a través d’un itinerari clàssic que compta amb tots els ingredients 
d’una ascensió alpina: neu, roca i gel.
Preu soci: 85€ - Preu no socis i soci@web: 95€ 
9 de juny: Ascensió al Pedraforca amb guia de muntanya. Superarem els 1100 metres de desnivell amb 
10 quilòmetres de recorregut tot gaudint dels paisatges d'una atalaia privilegiada i de les explicacions 
del guia sobre la història, la fauna i la geologia de la muntanya màgica del Pedraforca. Grup reduït. 
Places limitades a 6 persones. Preu soci: 36€ - Preu No soci i soci@web: 45€

Marxa Nòrdica:
XIXè Curs Bàsic d’iniciació a la Marxa Nòrdica. Dissabte 16 i diumenge 17 de juny.

Per a més informació i preus de tots els cursos i tallers de formació, consulteu-nos!




