Salut, 14-16 - 08202 Sabadell - Tel. 93 725 87 12
info@ues.cat - www.ues.cat

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Per acord de la junta directiva, us convoquem a l’assemblea GENERAL
ORDINÀRIA de la Unió Excursionista de Sabadell, que se celebrarà el divendres
15 de febrer de 2019, 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 ORDINÀRIA:
1. Aprovació, si escau, de l'acta de l’assemblea anterior.
2. Memòria any 2018.
3. Dades i tancament del pressupost de l’1 de gener a 31 de desembre 2018,
balanç de l’exercici, rendició de comptes i aprovació si escau.
4. Pressupost exercici 2019.
5. Projectes de la Junta Directiva i, si escau, debat i aprovació de la proposta.
6. Debat i aprovació, si escau, de les propostes que formulin els socis.
7. Qüestions i preguntes.
D’acord amb el que preveu l’article 13 dels estatuts vigents, 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.

Sabadell, 9 de gener de 2019
La Junta Directiva

ACTIVITATS DE LES SECCIONS
GENER
DIJOUS 3
Història • Vídeos amb història. El misteri de l’Everest.
A la recerca de Mallory i Irvine. Expedició de recerca
del 1996. Documental de TV3 presentat per Araceli
Segarra. A la sala d’actes, a 2/4 de 8 del vespre.

DISSABTE 19
Cultura • Tot recordant els oficis antics: Els bufadors
de vidre a la Conca de Barberà.
Esquí alpí • Sortida social al Port del Comte.
Esquí muntanya • Sortida social a Campirme i Ventolau. Estada al refugi de Tavascan (sortida de cap de
setmana).
DIUMENGE 20

DILLUNS 7
Escola de Muntanya • Inici del Curs d’esquí de muntanya. Nivell 0 + 1 (el curs tindrà lloc els caps de
setmana del 12 i 13 i 26 i 27 de gener).

La Llanera Trail, la marató i la mitja marató de muntanya de Sabadell.
Veterans • Anoia. Piera – Vallbona d’Anoia.
DIMARTS 22 i DIJOUS 24

DIVENDRES 11
Formació • Tastet d’orientació i GPS. Divendres 11
(de 2/4 de 8 a ¼ de 10 del vespre, a l’aula de
formació) i dissabte 12 (de 10 a 13 h). Et mostrarem
què és això de l’orientació i com és 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.
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.
Marxa Nòrdica • Curs bàsic d’iniciació (curs de cap
de setmana).
Esquí de Muntanya • Vallter – Mentet (sortida de cap
de setmana).
DIUMENGE 13
Natura • Cremant torrons.
Orientació • Rogaine del Berguedà a Casserres.
Organitza el COB.
DIVENDRES 18
Formació i MN • Inici del Taller d’iniciació a l’Orientació per fer Marxa Nòrdica.

Excursions per a la Gent Gran (tot el dia) • Ermites de
Pontons (Alt Penedès).
DIJOUS 24
Vídeo • Estrena d’Espriu Cantat de Josep Rota. Estrena oficial d’aquest documental musicat sobre la
poesia i vida de Salvador Espriu, amb la producció
musical de Toni Xuclà i la participació de Teresa Arrufat, Berta Gusi, Antonio Bermejo i David Peràlvarez.
Narració de Joan Solé Rusiñol. A la sala d’actes, a les
8 del vespre.
DIVENDRES 25
Natura • Trobada dels amics de la Secció Natura.
Acte de presentació del calendari d'excursions 2019.
A les 8 del vespre, a la sala d’actes.
DISSABTE 26
Esquí de fons • Sortida social a Guils – Fontanera o
La Llosa.
Escola de Muntanya • Curs d’esquí de muntanya.
Nivell 0 + 1 (curs de cap de setmana).
Muntanya • Pic de Bastiments i Pic de l’Infern des de
Vallter 2000.
DIUMENGE 27
Senders • GR 3: de Castelló de Farfanya a Menàrguens.
Famílies • A concretar.
Aventura • Raquetes a la Gallina Pelada.
Marxa Nòrdica • Serralada Litoral.

DIMARTS 29

DIJOUS 7

Formació • Inici del Curs d’Orientació bàsica i lectura de mapes.

Cultura • Presentació del llibre 3 nits de torb i 1 Cap
d’Any, de Jordi Cruz. A la sala d’actes, 7 de la tarda.

DIMECRES 30

DISSABTE 9

L’excursió dels dimecres • Siurana.

Cultura • Recordant els oficis antics: la ceràmica a
Verdú.
Muntanya • Circuit llacs dels Engorgs de Meranges.

DIJOUS 31
Història • Vídeos amb història. Inauguració del
Cremallera de Montserrat, de Jordi Solà (2003); D’esquena al mar... terra endins (1988), de Josep Rota;
Arribada de la torxa olímpica a Montserrat, de Jordi
Solà; Entre boires. El refugi Colomina (1994). Programa Actual de TV3, per Mireia Pigrau i Vicenç Tomàs.
A la sala d’actes, 2/4 de 8 del vespre.

FEBRER

DISSABTE 9 i DIUMENGE 10
Escola de muntanya • Curs de seguretat en terreny
d’allaus (STA1) amb l’ACNA (curs de cap de
setmana).
DIMECRES 13
L’excursió dels dimecres • A concretar.
DIJOUS 14

DISSABTE 2

Famílies • Hivernal a Prats de Cadí.
Formació • Sortida de descoberta de l’espeleologia.
Cova Freda (Montserrat). Activitat d’iniciació.
Veterans • Baix Llobregat. Torrelles de Llobregat
(circular).
Orientació • Copa Catalana i Campionat de Catalunya Universitari a Sant Feliu de Guíxols. Organitza
Aligots.

Acte commemoratiu dels 50 anys de la Flama de la
Llengua Catalana, a la sala d’actes, a 2/4 de 8 del
vespre.
Amb aquest acte a l'entorn de la figura de Pompeu
Fabra, la UES se suma a la celebració dels 150 anys
del seu naixement, participant activament en l'homenatge que se li fa arreu de Catalunya.
Xerrada El gran repte de Pompeu Fabra, a càrrec de
Montse Carbó, filòloga i sòcia de la UES.
Xerrada El Pompeu Fabra excursionista i exiliat, a
càrrec de Jordi Mir, filòleg, professor universitari i
iniciador de la Flama.
Projecció del vídeo La 39a renovació de la Flama, de
l'historiador i soci de la UES Lluís Fernàndez, sobre
els actes que organitzà la UES l'any 2008.

DILLUNS 4

DIVENDRES 15

Espeleo • Inici del 52è curs d’iniciació a l’Espeleologia. Nivell 1.

Assemblea general ordinària de socis i sòcies de la
UES.

DIMARTS 5

DISSABTE 16 i DIUMENGE 17

Formació • Inici del Curs d’orientació amb GPS.
Fotografia • Inici del Curs d’iniciació.

Escola de muntanya • Curs de descens en neus no
tractades (curs de cap de setmana).

DIMARTS 5 i DIJOUS 7

DIUMENGE 17

Excursions per a la gent gran (matinal) • La Sèquia de
Manresa III: de Sallent a Santpedor.

XII Festa de l’arbre de la UES
Senders • GR 3: de Menàrguens a Lleida.
Famílies • Montserrat.

Senders • PR C 201. Arbúcies - Castell de Montsoriu
- Breda.
Esquí de fons • Participació a la 39a Marxa Beret.
DIUMENGE 3

Veterans • Berguedà. Rasos de Peguera.
Orientació • Copa Catalana al Pont del Diable de
Tarragona.

AVANÇAMENT DE MARÇ

DILLUNS 18

Senders • Meridià Verd: de Sant Julià de Vilatorta a
Viladrau.
Escola de Muntanya • Curs d’iniciació a l’alpinisme.
Nivell 0 + 1.
Esquí de fons • Sortida social a Tuixent – La Vansa.

Esquí de fons • Les Dolomites (Del 18 al 24 de febrer
de 2019).

DISSABTE 2

DIMARTS 19 i DIJOUS 21
DIUMENGE 3
Excursions per a la gent gran (tot el dia) • Saltant de
la Fou a Sant Martí de Tous (Anoia).
DIVENDRES 22
Commemoració dels 50 anys de la Flama de la Llengua Catalana.
Etapa Moià-Manresa seguint el GR3. 38 km, 8 hores.
Aquesta etapa es fa en recordança de la que membres del Centre Excursionista Sabadell van fer el
1968, portant la 1a edició de la Flama.
Recollida de la flama a Moià per anar cap a Monistrol
de Calders, Navarcles i arribada a Manresa on
passarà la nit. Es pot fer tot el recorregut sencer o
també hi ha la possibilitat de fer un o dos dels trams
entre Moià i Monistrol; entre Monistrol i Navarcles o
entre Navarcles i Manresa.
Les persones interessades en la caminada, s’han de
inscriure a secretaria indicant el tram que desitgen fer.
Inscripcions del 28 de Gener al 8 de Febrer.

Veterans • Anoia. Cap al Pla Novell pel Castell de
Vilademàger.
DIMARTS 5 i DIJOUS 7
Excursions per a la gent gran (matinal) • Resseguint
la Tordera I: de Mosqueroles a Santa Maria de Palautordera.
DISSABTE 9
Esquí de fons • Sortida social a Plateau de Bielle –
Chioula.
Famílies • Rasos de Peguera.
Muntanya • Tossa de Tivissa (100 cims).
DIUMENGE 10
Orientació • Copa Catalana a Vidreres. Organitza
Grions.

DISSABTE 23

DIMECRES 13

Història • Romànic per a excursionistes. El Papiol:
castell. La Salut i el puig Madrona. Excursió conjunta
amb els Amics de l’Art Romànic de Sabadell.
Muntanya • Costabona des de Vallter 2000.

L’excursió dels dimecres • A concretar.
DIJOUS 14

Aventura • Esquí de fons a Tuixent.

Història • Vídeos amb Història. Cims per la llibertat.
Mont Caro. Carme Forcadell (2018), de Salvador
Berdajin; Caliu humà 1993-2017. Crònica de 25
anys de carbiners a les Gavarres, d'Antoni Martí.

DIJOUS 28

DISSABTE 16

Història • Vídeos amb història. Picant Pedra (2018),
d’Antoni Martí. Documental d’una fornada de calç
amb el sistema tradicional; Les agulles de Begues
(2017), de Lluís Fernàndez; Els Càtars (1996), de
Josep Rota. Sala d’actes, 2/4 de 8 del vespre.
Marxa Nòrdica • Castell de Sentmenat.

Cultura • Recordant els oficis antics: EcoMuseu de la
Vall d’Ora (Solsonès).
BTT • Al sud del Bages.
Orientació • Rogaine a Sant Jaume de Frontanyà.
Organitza Xino-xano.

DIUMENGE 24

DIUMENGE 17
Veterans • La Selva. Aiguafreda (circular).

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.

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

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
GENER: LÍNIES FEBRER: SURREALISME i/o CREATIVA MARÇ: STREET PHOTO (FOTOGRAFIA URBANA)
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.

Premis Miquel Fàbregues 2019
La secció de foto-vídeo convoca la 13a edició dels Premis Miquel Fàbregues de reportatges i
documentals. Temàtica: documentals i reportatges (viatges, esports, oficis, tradicions, arts, urbanisme, història, natura, biologia, etc.), amb un màxim 25 min. de durada. Cal que siguin vídeos
inèdits. Concurs obert a concursant amateurs o bé realitzadors de vídeos independents amb
obres finançades o subvencionades, totalment o parcial, amb capital públic i privat. El termini de
presentació finalitza el 14 de febrer de 2019. Consulteu les bases a https://ues.cat/video/

FORMACIÓ: CURSOS I TALLERS
GENER 2019:
• Tastet d'orientació i GPS (11 i 12 de gener)
• Curs d'iniciació a la Marxa Nòrdica (12 i 13 de gener)
• Taller d'iniciació a l'orientació per fer Marxa Nòrdica (18, 20, 25 i 26 de gener)
• Curs d'esquí de muntanya (7, 12, 13, 25 i 27 de gener)
• Curs d'orientació bàsica i lectura de mapes (29 de gener i 1, 2 de febrer)
FEBRER 2019:
• Curs d'orientació amb GPS (5, 8, 9, 12, 15, 16, 19 i 22 de febrer)
• Curs d'iniciació a la fotografia, a càrrec de Jaume Cusidó (5, 7, 12, 14, 19 i 21 de febrer)
• Curs d'iniciació a l'espeleologia. Nivell 1 (4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 i 17 de febrer)
• Curs de seguretat en terreny d'allaus, curs d'ACNA (9 i 10 de febrer)
• Curs de descens en neus no tractades (16 i 17 de febrer)
MARÇ
• Curs d'iniciació a l'alpinisme (2, 3, 16 i 17 de març)
Per a més informació i preus de tots els cursos i tallers de formació, consulteu-nos!

