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 DIMECRES 25 de març
de 2020, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació, si escau, de l'acta de l’assemblea anterior.
Memòria any 2019.
Dades i tancament del pressupost 2019.
Pressupost de l’exercici 2020.
Projectes de la Junta Directiva i, si escau, debat i aprovació de la proposta.
Debat i aprovació, si escau, de les propostes que formulin els socis.
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, 29 de gener de 2020
La Junta Directiva

ACTIVITATS DE LES SECCIONS
MARÇ

DIMARTS 10

DIUMENGE 1

50è aniversari. Cicle de cinema de muntanya • Three
Towers in the Summer, de David Palmada, “Pelut”. A
2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes.

Natura • De l’Empordà al Vallespir.
Senders • Serra del Montnegre. De Sant Celoni a
Vallgorguina.
DIMARTS 3
Formació • Curs d’iniciació a la fotografia, amb
Jaume Cusidó.
DIMARTS 3 i DIJOUS 5
Excursions matinals per a la Gent Gran • Del Tibidabo a la Mola pel Camí dels Monjos. Etapa 2: Sant
Cugat - Bellaterra.
DIMECRES 4
Cultura • Cicle Escriptors i paisatge: Rafel Nadal ens
parlarà de la seva obra i, en particular, del llibre
Quan érem feliços. A 2/4 de 8 del vespre a la sala
d’actes.

DIMECRES 11
Les excursions dels dimecres • Gorges del Riu Foix.
DIJOUS 12
50è aniversari. Cicle de cinema de muntanya • A
pulmó, de Sergi Mingote. A 2/4 de 8 del vespre a la
sala d’actes. I després de la projecció, sopar amb el
protagonista.
DISSABTE 14
Esquí de muntanya • Tres colls de Núria.
Natura • Sota l’empar de la verge (Berguedà).
DIUMENGE 15
Marxa Nòrdica • Matinal a les Tines del Llobregat.
DIMARTS 17

DIJOUS 5
50è aniversari. Cicle de cinema de muntanya • Gel
vertical, de Joan Quintana. A 2/4 de 8 del vespre a
la sala d’actes. I després de la projecció, sopar amb
el protagonista.
BTT • Floració dels fruiters al Segrià.
DISSABTE 7
Muntanya • Pic de la Fontblanca.
Senders • Moianès: Santa Maria de l'Estany - Moià.
Esquí de muntanya • Tuc de Moró (Taüll) (cap de setmana).
Natura • El bosc de Maideu (muntanyes de Prades).
DIUMENGE 8
Veterans • Alt Penedès: d’Olesa de Bonesvalls a
l’avenc de l’Escarrà.
DILLUNS 9
Xerrada oberta sobre apps de meteorologia, guiatge,
orientació i muntanya. Per compartir, entre tots, les
experiències i utilitats d’aquestes apps a l’hora d’anar
a la muntanya. De 7 a 8 del vespre. També el 23 de
març.

Cafè Científic • El sincrotró ALBA: una eina per veure
l’invisible, a càrrec de Montserrat Pont, cap d’operacions del sincrotró ALBA. Organitza: Fundació Bosch
i Cardellach. A les 7 de la tarda a la sala d’actes.
DIMECRES 18
Vídeo • Sessió del 50è aniversari: projectarem una
selecció de pel·lícules de diverses èpoques que són
mostra dels gèneres que toquem en les nostres
sessions: La pantalla en la calle, de C.Nicolás i J.Martínez (2018); Joan Arús: versos, camins i paisatge, de
J. Sellent i J.Vidal (2007); Ferrat Regina-Oliana, de
Jordi Pons (2005); Pregària a la Verge dels Colls, de
Llorenç Llobet Gràcia (1947). A les 8 del vespre a la
sala d’actes.
DIMARTS 17 i DIJOUS 19
Excursions de tot el dia per la Gent Gran • Pont de
l’Afrau i riu Negre (Solsonès).
DIJOUS 19
50è aniversari. Cicle de cinema de muntanya • Territoris inexplorats, gel i nòmades a l’àrtic rus, de Rafa
Vadillo. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes. I
després de la projecció, sopar amb el protagonista.

DISSABTE 21
Cultura • Cicle Escriptors i paisatge: Gironès, recorregut urbà d'unes sis hores acompanyats de l'escriptor
Rafel Nadal.
Muntanya • Cap de setmana al Campirme.
Curses d’orientació • Campionat Escolar Sabadell
Esquí de muntanya • Gerber, Amitges, Basseiro,
Gerdar (sortida de cap de setmana).
DIUMENGE 22
Senders • Serra del corredor. De Vallgorguina al Coll
(Crta. de Cardedeu).
Esquí de fons • Lles – Aransa.
Veterans • Baix Empordà: Essencial Romanyà de la
Selva, menhir Font-dolmen.
DILLUNS 23
Xerrada oberta sobre apps de meteorologia, guiatge,
orientació i muntanya. Per compartir, entre tots, les
experiències i utilitats d’aquestes apps a l’hora d’anar
a la muntanya. De 7 a 8 del vespre.

ABRIL
DIMECRES 1
Cultura • Cicle Escriptors i paisatge: Irene Solà ens
presentarà el seu llibre Canto jo i la muntanya balla.
A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes.
DIJOUS 2
Història • Vídeos amb història. Final del cicle “50
anys de l’inici del soterrament del tren del nord a
Sabadell”. La Gran Via, per Miquel Cervera.
1973-1977. 52’. Presentada pel propi autor. Sala
d’actes, a 2/4 de 8 del vespre.
DISSABTE 4
Senders • Gironès: Quart - Monells.
Muntanya • Montserrat: cim de l’Albarda Castellana.
DIUMENGE 5
Veterans • Alt Penedès: Pantà de Foix. Castell.

DIMARTS 24

DIJOUS 16

50è aniversari. Cicle de cinema de muntanya •
Vignemale, 60 anys després, de Jordi Pons. A 2/4 de
8 del vespre a la sala d’actes.
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Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de
reportatges i documentals. 1a sessió de classificació.
Projecció pública de les pel·lícules seleccionades
(programes a banda). A 2/4 de 8 del vespre, a la
sala d’actes. Altres sessions: el 22 i 29 d’abril i el 5
de maig. Dijous 21 de maig, sessió final i lliurament
de premis ( a les 2/4 de 8 del vespre).

DIJOUS 26

DISSABTE 18

Escola de muntanya • Curs de tecnificació en descens.

Cultura • Cicle Escriptors i paisatge: Sortida al Ripollès i al Vallespir: Molló, Coll d'Ares, Prats de Molló
pel camí de La Retirada.
Muntanya • Barranc de la Foig i Tormo de la Margarida.
Esquí de muntanya • Fontblanca (Andorra), sortida
de cap de setmana.

DIMECRES 25

DISSABTE 28
Natura • Entre cabres i formatges (Terres de l’Ebre).
Esquí de muntanya • Montardo (sortida de cap de
setmana).
DIUMENGE 29
Famílies • Pendent de concretar.
DIMARTS 31
Curses d’orientació • Entrenament (Sabadell, Parc Central).
50è aniversari. Cicle de cinema de muntanya • Taula
Rodona: Alpinisme català d’alt nivell. Amb les intervencions de Jordi Pons, Joan Cerdà, Josep Maria
Esquirol, Joan Quintana i Marc Torralles. A 2/4 de 8
del vespre. A la sala d’actes.

DIUMENGE 19
Marxa Nòrdica • En marxa pel Rodal. 3a Caminada
de Marxa Nòrdica de Sabadell.
Veterans • Osona: Miradors de Tavertet.
Natura • La Vall del riu d’Ondara (la Segarra).
DIMARTS 21
Cafè Científic • Per què ens amaguen el patrimoni de
Sabadell?, a càrrec d’Albert Roig, arqueòleg i historiador. A les 7 de la tarda, a la sala d’actes. Organitza: UES.

DIMECRES 22

DIMARTS 5

Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de
reportatges i documentals. 2a sessió de classificació.
Projecció pública de les pel·lícules seleccionades
(programes a banda). A 2/4 de 8 del vespre, a la
sala d’actes. Altres sessions: el 29 d’abril i el 5 de
maig. Dijous 21 de maig, sessió final i lliurament de
premis ( a les 2/4 de 8 del vespre).

Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de reportatges i documentals. 4a sessió de classificació. Projecció pública de les pel·lícules seleccionades (programes
a banda). A 2/4 de 8 del vespre, a la sala d’actes.
Dijous 21 de maig, sessió final i lliurament de premis (a
les 2/4 de 8 del vespre).

DIMARTS 21 i DIJOUS 23
Excursions matinals per a la Gent Gran • Del Tibidabo a la Mola pel Camí dels Monjos. Etapa 3: Sant
Quirze – Terrassa.
DIJOUS 23

DIMARTS 5 i DIJOUS 7
Excursions matinals per a la Gent Gran • Del Tibidabo
a la Mola pel Camí dels Monjos. Etapa 4: Sant Quirze
– Terrassa.
DIMECRES 6

Natura • Diada de Sant Jordi.

Cultura • Cicle Escriptors i paisatge: en Jordi Cabré ens
parlarà de la seva obra i en especial del llibre Digues un
desig. A 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes.

DISSABTE 25

DIJOUS 7

BTT • Colònies tèxtils de Llobregat.
Natura • Sant Onofre, sense bombons al cofre?
Esquí de Muntanya • Remuñé-Literola-Paderna (sortida de cap de setmana).

Història • Vídeos amb Història: Ladakh Festival 2005,
per Tomàs Mas, Christophe Serre i Josep Bosch 14’40’’.
Per al meu amic Crusafont, 2012. 16’ d’Antoni Viñas i
Guama Poma, per Miquel Cervera. 2014. 25’. A 2/4
de 8 del vespre a la sala d’actes.

DIUMENGE 26
DISSABTE 9

Senders • Serra de Sant Mateu. Del Coll (crta. De
Cardedeu) al Coll de la Font de Cera.
Famílies • Pendent de concretar.
DIMARTS 28
Curses d’orientació • Entrenament (Can Gambús).
DIMECRES 29
Fotografia i Vídeo • Premis Miquel Fàbregues de
reportatges i documentals. 3a sessió de classificació.
Projecció pública de les pel·lícules seleccionades
(programes a banda). A 2/4 de 8 del vespre, a la
sala d’actes. Última sessió de classificació: 5 de
maig. Dijous 21 de maig, sessió final i lliurament de
premis ( a les 2/4 de 8 del vespre).

AVANÇAMENT DE

MAIG

BTT • Pont de la Salut, Via Verda Ojos negros (sortida
de 3 dies).
Esquí de Muntanya • Volta a les Maladetes 2020 (sortida de 3 dies).
Natura • Les cent valls del Sègala entre el Tarn i l’Avairon (sortida 3 dies).
Curses d’Orientació • Participació al Trofeu Franja de
Ponent.
DIUMENGE 10
Veterans • Sortida cultural a concretar
DILLUNS 11
36a Pujada Popular a la Salut.
DISSABTE 16
Esquí de Muntanya • Neouvielle.

DIVENDRES 1
DIUMENGE 17
Muntanya • Pont al parc de l’estany de Sant Maurici
(sortida de 3 dies).
Esquí de muntanya • Gran Paradiso (sortida de 3 dies).

Festa de la UES • Acte de cloenda del 50è aniversari a
l’Esquirol.

ESCOLA DE MUNTANYA
7-8 de Març CURS D'INICIACIÓ A L'ALPINISME, NIVELL 1
Curs per iniciar-se en l’alpinisme o per reciclar els teus coneixements a la Cerdanya.
Continguts: equip i material, tècniques de progressió, ascens i descens en l'alpinisme, autodetencions,
planificació, interpretació del perill d’allaus, utilització de l’ARVA, la pala i la sonda, salvament i recerca
d’una víctima enterrada per una allau.
16h. de formació en total - de 9h. a 17h.
Preu: 100€ (soci) / 127€ (no soci/soci web)

14-15 de Març CURS D'INICIACIÓ A L'ALPINISME, NIVELL 2
Curs per avançar en l’alpinisme i realitzar sortides més complexes.
Continguts: equip i material, tècniques avançades de progressió, ascens i descens en l'alpinisme, nusos,
assegurament amb corda, ancoratges en neu, tècniques i recursos de descens en neu, planificació, interpretació de ressenyes.
16h. de formació en total - de 9h. a 17h
Preu: 110€ (soci) / 137€ (no soci/soci web)
Preu N1+N2: 180€ (soci) / 245€ (no soci/soci web)
26 de Març CURS DE TECNIFICACIÓ EN DESCENS
Curs per millorar el descens en l'esquí de muntanya.
Preu segons grup.

25-26 d'Abril CURS D'INICIACIÓ A l'ESCALADA, NIVELLS 1+2
Curs per avançar en l’alpinisme i realitzar sortides més complexes.
Continguts: Tècnica de el moviment, entrenament, equip i material, dinàmiques, nusos, maniobres de seguretat, tècniques d'assegurament, ressenyes, gestualitat, vocabulari, seguretat i medi ambient.
16h. de formació en total - de 9h. a 17h
Preu: 97€ (soci) / 119€ (no soci/soci web)

ALTRES CURSOS I TALLERS
Curs d’iniciació a la Fotografia amb Jaume Cusidó: Del 3 al 19 de març, els dimarts i dijous de
7 a 9 del vespre. Taller de 12 hores de formació.

NOTÍCIES BREUS
Curses per muntanya
A més dels dijous, els dimecres hem engegat un nou grup d’iniciació per a tothom qui es vulgui iniciar en
les curses per muntanya.
Grup d’iniciació: els dimecres
Grup avançat: els dijous
Punt de trobada: a 1/4 de 8 del vespre davant de la UES
Curses d’orientació
Aquest curs estrenem entrenaments de curses d’orientació, l’últim dimarts de cada mes (amb alguna excepció). De 7 a 9 del vespre. Consulteu els dies i llocs d’entrament a ues.cat/orientació.
Concurs mensual de foto
MARÇ: Retrat; ABRIL: Parts del cos humà; MAIG: Flors
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. S'exposarà un recull de fotografies a
l’entrada de la UES.

