
Esquí de muntanya • Sessió de pràctiques amb DVA 
(ARVA) a la platja.

DIUMENGE 11

58a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat.
Veterans • La Morera de Montsant. La Cartoixa 
d’Escaladei.
Natura • Let's clean up Europe!
Formació • Sortida formativa d’escalada.
Aventura • Senderisme a la Fageda d’en Jordà i volcans.

DIMECRES 14

L’excursió dels dimecres • Matagalls.

DIJOUS 15

Història • Vídeos amb història. Via ferrada Poi 
d'Unha. K3 i K4. Vall d'Aran (2014), de Salvador 
Berdajín; Gisclareny. De Vacances. Itinerari per Jordi 
Solà i Griselda Guiteres, amb Mònica Huguet (1984), 
de TV3; Esquí de veterans a Andorra de TV3; Oix - 
Beget - Rocabruna - Setcases (2003), de Lluís Fernàn-
dez; 25 anys del Calendaris de la UES (2016), de la 
Secció d'Història, LFL. El Taillón i la Faja de las Flores, 
de Josep Rota. A 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes.

DISSABTE 17

Natura • Sota l'esguard de les cabres salvatges.
Cultura • Recordant els oficis antics: Pedra seca al Pla 
de Santa Maria (Alt Camp).

DIUMENGE 18

43a Cursa Popular Cross dels Esquiadors i 6a Trobada 
de Marxa Nòrdica del Vallès.

ACTIVITATS DE LES SECCIONS
NOVEMBRE
DIJOUS 1

BTT • XXVIII Trobada de la Castanyada. 

DISSABTE 3

Natura • Camins, somnis i promeses. Ascensió a un 
dels grans miradors de Catalunya, on hi ha la famosa 
"ermita al cel suspesa" de Verdaguer.
Trail • Sortida a la serra del Catllaràs.

DISSABTE 3 i DIUMENGE 4

Orientació • Participació als Dos dies del Berguedà: 
Copa i Lliga Catalana. Dissabte, Campionat de Cata-
lunya Nocturn. I diumenge, modalitat llarga. 

DILLUNS 5

Espeleologia • 51è curset d'iniciació a l'espeleologia 
nivell II: del 5 al 18 de novembre. Per poder fer-lo, cal 
tenir aprovat el nivell I (iniciació).

DIMARTS 6 i DIJOUS 8

Excursions per a la Gent Gran (matinal) • La sèquia de 
Manresa (II): de Santpedor a Manresa.

DISSABTE 10

Muntanya • Els colors de la tardor a la reserva natural 
de la Maçana (Rosselló).
Senders • Final dels GR 5: Collformic - Viladrau.
Orientació • Participació a la Girona Euro City Race. 
Cursa popular.
Natura • Batecs de tardor al cor del Catllaràs.
Formació • Taller de fotografia nocturna a La Mola, a 
càrrec de Jaume Cusidó.



DIJOUS 13 I DIVENDRES 14

Vídeo • Concurs Social de Vídeo.

DISSABTE 15

Muntanya • Portada del pessebre a Sant Boi de Lluçanès i 
al Santuari dels Munts, amb la participació de la coral La 
Carena de la UES.
BTT • Sortida del Pessebre.
Orientació • Festa final de temporada de la FCOC a Can 
Bonvilar. Cursa popular d'orientació per a tots els nivells 
als boscos de Can Bonvilar i festa final de la FCOC amb 
lliurament de premis a totes les categories de Copa Catala-
na i Assemblea de la FCOC. Punt de sortida a l'Escola del 
Pi en la zona de Mossèn Homs. Informació i inscripcions a 
la web de la secció.

DIUMENGE 16

Senders • GR 3: de Port d’Àger a Castelló de Farfanya.
Famílies • A concretar.
Veterans • La Selva. Santuari del Far.
Història • Excursió de Nadal. La Colònia Güell i la torre 
Salvana. Matinal amb dinar optatiu.

DIJOUS 20

Història • Vídeos amb Història. Somniar un país, construir 
un somni. Mancomunitat de Catalunya 100 anys (2014) 
per la Xarxa. Comunicació Local. Direcció d’Enric Canals. 
Diputació de Barcelona
La Carena • Cantada de Nadales. A les 6 de la tarda a la 
casa Duran i a les 8 del vespre a la UES.

DEL DIJOUS 27 AL DIMARTS 1 DE GENER

Esquí de fons • Estades de cap d’any a Sant de l’Erm. 
Tancament inscripcions: 5/12/18
Van dirigides tant als que comencen com als que ja són 
experts i, per tant, estan obertes a tothom que vulgui provar 
o li agradi l’esquí de fons. Allotjament en règim de pensió 
completa al refugi de la Basseta. Cal portar sac de dormir. 
L’estada mínima és de dos dies (una nit) i la màxima de sis 
dies (cinc nits). Reunió prèvia per organitzar les estades el 
20/12/18 a les 20 h a la UES.

GENER
DIJOUS 3

Història • Vídeos amb història. El misteri de l’Everest. A la 
recerca de Mallory i Irvine. Expedició de recerca del 
1996. De TV3 Presentat per Araceli Segarra. Sala d’actes, 
2/4 de 8 del vespre.

DIVENDRES 11

Formació • Tastet d’orientació i GPS. Divendres 11 (de 
2/4 de 8 a ¼ de 10 del vespre, aula de formació) i dissab-
te 12 (de deu a una). Et mostrarem que és això de l’orienta-
ció i com d’útil és un GPS per a les activitats de muntanya 
i et farem un resum del què pots aprendre en els propers 
cursos d'Orientació.

DIMARTS 20 I DIJOUS 22

Excursions per a la Gent Gran (tot el dia) • Els Cingles de 
Bertí. Els cingles de Bertí separen l’altiplà del Moianès del 
Parc Natural del Montseny, al Vallès Oriental. Des del 
poble d’Aiguafreda creuarem la C-17 cap a Sant Martí de 
Centelles i enfilarem una pujada amb vistes als espectacu-
lars graus de Cal Tres Quarts i dels Matxos, per un costat, 
i al Tagamanent i el Montseny, per l’altre.

DIMARTS 20

Natura - Cafè científic • Consells per a viatjar i no 
emmalaltir, a càrrec de Bernat Font Creus, metge internista, 
especialista en infeccions. Organitza: Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques, filial del Vallès Occidental. A les 7 de la 
tarda, a la sala d’actes.

DIJOUS 22

Vídeo • Sessió de Vídeo amb el tema De Roma i de 
Romans amb les pel·lícules: Arraona, segle XXI  i Tàrraco, 
d’Antoni Viñas; Òstia Antica, de Miquel Cervera; La Belle-
sa eterna, de Josep Rota. A ¾ de 8 del vespre a la sala 
d’actes.

DISSABTE 24

Senders • GR 3: de Pont de Montanyana a Pont d’Àger 
(sortida de cap de setmana).
Muntanya • Serra de l’Obac.
BTT • Agramunt – Torrons.
Orientació • Participació a la 3a Rogaine Serra Cavallera. 
Copa Catalana.

DIUMENGE 25

Veterans • Camprodon – Serra de Sant Antoni (Ripollès).
Natura • Dolça tardor mediterrània.
Famílies • Malanyeu.

DIJOUS 29

Taller formatiu • L’esquí, amb neu i sense. Com entrenar 
durant i fora la temporada d’esquí, a càrrec de Dinàmic 
Salut Esportiva. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes. 
Activitat gratuïta però amb inscripció prèvia. Màxim: 20 
participants.

DESEMBRE
DISSABTE 1

Senders • GR 97: De Sant Celoni a Sant Antoni de 
Vilamajor.
Natura • Voltors amb la panxa contenta
Orientació • Participació a la Copa Catalana, Lliga Cata-
lana i Campionat de Catalunya Esprint a Tossa de Mar.
Cultura • Recordant els oficis antics: El Luthier a Sabadell 
(Vallès Occidental).

DIUMENGE 2

Marxa Nòrdica • La Vall de Marfà (Moianès).

DIMECRES 12

L’excursió dels dimecres • A concretar.



DISSABTE 12

Senders • GR 97: de Sant Antoni de Vilamajor a Llerona
Escola de Muntanya • Curs d’esquí de muntanya. Nivell 0 
+ 1 (curs de cap de setmana).
Esquí de fons • Sortida social a los Llanos del Hospital.
Muntanya • Volta per Sant Llorenç del Munt.

DIUMENGE 13

Natura • Cremant torrons.

DIVENDRES 18

Formació i MN • Taller d’iniciació a l’Orientació per fer 
Marxa Nòrdica.

DISSABTE 19

Cultura • Tot recordant els oficis antics: Els bufadors de 
vidre a la Conca de Barberà.

DIUMENGE 20

La Llanera Trail, la marató i la mitja marató de muntanya 
de Sabadell.

Curses per muntanya. Entrenament en grup de la secció de curses per muntanya. Punt de trobada: cada dijous, a 
1/4 de 8 del vespre davant de la UES.

58a Marxa Excursionista Infantil de Regularitat
Caminada adreçada a nens i nenes de 6 a 14 anys i en la qual es premia la constància i la regularitat. Us ho perdreu? 
Us esperem el diumenge 11 de novembre.

43a Cursa Popular Cross dels Esquiadors i 6a Trobada de Marxa Nòrdica del Vallès
L’últim clàssic de l’any tindrà lloc el diumenge 18 de novembre al Bosc de Can Deu.

La Llanera Trial
El 20 de gener de 2019, torna la marató i la mitja marató per muntanya de Sabadell. Us les perdreu?

Del 2 al 19 de novembre: Exposició fotogràfica de Carme Vidal al casal Pere Quart.

Del 29 de novembre i fins el 18 de desembre a la UES: exposició de l’autor sabadellenc Joan Carles Manzano. 
Fotografia d'esport. Handbol a Sabadell.

Convocatòria del CONCURS DE FOTOGRAFIA de MUNTANYA de la UES, tema NATURA. Data límit d'entre-
ga de les fotografies: el dia 18 de desembre. S'exposarà un recull de les fotografies participants al Casal Pere Quart del 
dia 9 al 26 de febrer. La entrega de premis es farà el dia 12 de febrer a les 19h.  El Concurs és obert a tothom.

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

Concurs mensual de foto
NOVEMBRE: RETRAT A COLOR. GENER: LÍNIES
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

Espeleologia. 51è curset d'iniciació a l'espeleologia nivell II: del 5 al 18 de novembre. Per poder fer-lo, cal tenir apro-
vat el nivell I (iniciació).

CURS D’ESQUÍ DE MUNTANYA - Nivell 0 + nivell 1
Curs complet per aprendre les tècniques més importants de la progressió, l'ascens, el descens i la seguretat en l'esquí de muntanya.
Dissabte 12 i diumenge 13 de gener: 2 sortides pràctiques + sessió teòrica – nivell 0
Dissabte 26 i diumenge 27 de gener: 2 sortides pràctiques + sessió teòrica – nivell 1
Només 6 places!
PREU NIVELL 0 +1: Preu soci: 170€  - preu no soci i soci@web: 200€

*També es pot fer el curs de nivell 0 o el curs de nivell 1 per separat.
Preu per cada nivell: Soci: 116€  - No soci i soci@web: 131€

No inclou: Transport, allotjament i manutenció del participant si calgués Equip i material personal.
L’ESCOLA DE MUNTANYA pot facilitar, si cal, aquest material: ARVA, PALA, SONDA I CASC. Gratuït per a socis. 10  
(equip seguretat) i 5  casc/cap de setmana per als soci@web i no socis.
En tots els cursos de formació de l'Escola de muntanya cal estar federat o tramitar una assegurança temporal.

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




