
Unió Excursionista de Catalunya 

UEC de Gràcia 
Butlletí de juliol de 2010 

Pàgina 1 de 4 

FEM ENTITAT 
 

 
Pel proper mes d’agost, només ens queda desitjar-vos... BONES VACANCES!!! 
 

 
PROGRAMACIÓ DE JULIOL 
 

Dia 9 
GRÀCIA Secció de Veterans 
Sopar de motxilla a la fresca a les 9 del vespre a la sala d’actes de l’entitat (cal inscriure’s).   

 
Dia 11 
GRÀCIA Secció de Muntanya 

Sortida de Feners a Pont Cabradís. Vocal: Francisco Peris (Patxi) 
 
Dia 17-18 
GRÀCIA Secció de Muntanya 

Sortida Punta Alta 3.014m. Vocal: Joan Anton Ramon  
 
Dia 18 

GRÀCIA Secció de Muntanya 
Cicle de sortides pel Montseny 
Santa Fe – Les Agudes – Esquei de Morou. Vocal: Aure Martin 

 
Dies 31/07 al 15/08 
GRÀCIA Secció SAME 

Campament d’estiu SAME - Dolomitas. Organitza: Albert Royo 
 
 

AVANÇAMENT DE SETEMBRE 
 
Dia 11 

GRÀCIA Secció de Veterans 
A les 9,30 ofrena al Monument de Rafel de Casanovas trobada a la Ronda Sant Pere – 
Girona. 

 
 Dia 18  
GRÀCIA Secció de Veterans 

Dissabte  a las 5 de la tarda presentació de la temporada. Projecció de les diapositives  
“De Castellà a Galícia i la Cornisa Cantàbrica”. Vocal: Vicenç Giménez.  Tindrem pica –
pica de benvinguda.    
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SECRETARIA 
 
NOTICIARI SOCIAL 
 

PROJECTE: “CAMINEM” 
 

Els propers mesos de juny i juliol sumat a l’acció de mobilitat sostenible de la UEC al districte 

de Gràcia. 
 
T’has plantejat mai l’enorme  ventall de possibilitats que t’ofereix anar caminant en les 

distàncies curtes  i mitjanes que fas cada dia?  
La sostenibilitat comença en canviar les nostres petites accions diàries. 
  

Has caminat mai pel simple plaer de fer-ho?  T’has parat mai a observar els indrets 
agradables i  els racons inoblidables que tens al costat de casa? 
 

Si vols conèixer els beneficis de la mobilitat sostenible i els 6 recorreguts que la UEC hem 
preparat: 
Vine a les presentacions de la nostra acció a les seus d’entitats gracienques. 

 
Si vols redescobrir Gràcia amb els teus peus com a vehicle: 
Vine als Itineraris. Aquests  són guiats, gratuïts i oberts a tothom.  
6 passejades que recorren el districte de Gràcia, de dalt a baix, des de la solana de Collserola 

fins als límits de l’Eixample; des del turó del Putxet fins als turons del Carmel.  
 
Us animem a tots i totes a participar-hi!!  

Sumat a la sostenibilitat!! 
 
Per a més informació podeu consultar: www.uecgracia.cat 

 
 
ESCOLA D’ESPORTS DE MUNTANYA GLACERA 

 
Per a més informació o inscripcions visiteu la pàgina www.uecgracia.cat, o bé, escriviu un 
correu electrònic a cursos.uecgracia@gmail.com 

 
 

SECCIÓ: ARXIU – BIBLIOTECA 
 
Ultimes entrades de llibres i mapes : 
 

De Editorial Piolet: 
la guia, Massís del Montseny – El Collsacabra, volum I de Carles Gel 
I els mapes:  

Caminant per Vilaplana 
Font – Rubí – Serra de La Llacuna 
Caminant per les Garrigues 

Urbión , Viniegras y Sierra de Castejón 

http://www.uecgracia.cat/
http://www.uecgracia.cat/
mailto:cursos.uecgracia@gmail.com
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Muntanyes de Vandellòs (2A edició actualitzada ) 
 

Els llibres de Desnivel Ediciones: 
 
Escalada libre en hielo y mixto de José Isidro Gordito 

Seguridad y riesgo en roca y hielo, volum III de Pit Schubert 
I la guia : El camí de Sant Jaume de Carme Marsal i Rafa Dominguez de l’Associació d’ Amics 
del camí de Sant Jaume obsequi dels autors per a més detalls d’ aquesta associació la seva 

direcció és l’ Apartat de Correus 251 01830 Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) 
 
Es va assistir a la inauguració de l’ exposició  “La Nova Cançó. La veu d’un poble“ al 

Museu de Historia de Catalunya. I que estarà oberta fins  el 31 d’ octubre,  és molt nostàlgica 
per els que ja tenim certa edat. 
 

Ja pràcticament està acabada la classificació de l’arxiu de l’entitat,i ara anem a reorganitza la 
secció de cartografia per la millor localització dels mapes 
 
En el butlletí de setembre anunciarem les dates de les exposicions que estem preparant en 

aquesta secció i que són de: Jaume Molla i la prehistòria ( dibuixos ),  
 
Fa 25 anys van fer el Cim i els diaris van dir... i Artistes de la UEC. 

 
  

SECCIÓ: VETERANS 
 
Petita crònica d’ una sortida de Segona Pasqua. 
 

Els passats 22-23 i 24 de maig varem anar a terres aragoneses i navarreses. Vam sortir a les 
6 del matí en direcció a Osca i sobre les 11 ja estaven en el Castell de Loarre, impressionant 
fortalesa que domina tota la comarca de la Hoya de Huesca, a continuació ens  dirigirem  a 

la població d’ Ayerbe per dinar i fer una visita a la que va ser la primera capital del Regne d’ 
Aragó avui en dia una mica descuidada, per la tarda varem passar per els Mallos de Riglos i 
anar a Jaca a on van fer nit. Al diumenge vam agafar el camí de les terres navarreses per 

visitar el Monestir de Leyre i continuà en  direcció a Burgui,  denominat el poble dels oficis a 
on en una agradable passejada a la vora del riu es poden contemplar diverses construccions 
sobre oficis antics avui en dia ja desapareguts, i seguidament anar al Roncal, visitant la 

tomba de Julián Gayarre obra del escultor Benlliure i per la tarda visitar als pobles de Garde i 
Ansó i retornar a Jaca.  
 

El dilluns el vam dedicar a visitar la ciutat d’ Osca recurrent el Claustre de Sant Pere, la 
Catedral , l’ Ajuntament amb el famós quadre de la Campana d`Osca, i l’ església de “San. 
Lorenzo “  per acabar amb un bon àpat. Les visites al Castell de Loarre, Monastir de Leyre i 

la Ciutat d’ Osca van ser realitzades acompanyats per excel·lents guies.   Vicenç Giménez. 
 
La temporada ja s’ ha acabat,  tant sols ens queda el tradicional sopar a la fresca EL 

DIVENDRES DIA 9 A LES 9 DEL VESPRE, amb beguda i postres a càrrec de la secció, 
 que aquest any el completarem amb una exposició de fotografies de les excursions de tota 
la  temporada;  que com sempre  es farà a la sala d’ actes de l’ entitat,  i ens  tornarem a 

retrobar el dia 18 de SETEMBRE  amb la presentació de la nova temporada. 
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Recordem que el proper dia 3 d’ octubre organitzem la MARXA APLEC DE VETERANS DE 

CATALUNYA A VALLGORGUINA  ¡ esperem la col·laboració de tothom  
                   

VETERANS DELS DIJOUS 
 
Durant els mesos de juliol, agost i setembre no hi haurà programa propi d’aquest grup. Hom 
considera temps d’oci i temps de vacances. Tot i Això, a la cartellera de l’entitat hi trobareu 

anunciades les activitats de juliol, agost (entitat tancada) i setembre, potser alguna cosa més 
que us interessi. Mentestant, bones vacances! 
 

 

SECCIÓ: MUNTANYA 
 

Per informació i detalls de les excursions mireu la nostra pàgina web a www.uecgracia.cat i al 
blog de la secció http://www.muntanyesdegracia.blogspot.com 
 

Per participar a les activitats oficials de la secció, és obligat estar en possessió d’una 
assegurança d’accidents a la muntanya (FEEC). 
 

 
XXXIII MARXA GRÀCIA-MONTSERRAT 

 

 
La XXIII edició de la Marxa Gràcia-Montserrat 
va tenir lloc els dies 12 i 13 de juny i va ser un 

gran èxit de participació amb 550 inscrits, 
superant-se en un 10% el nombre màxim de 
places previstes.  

 
El nou tram del recorregut del Parc de 
Collserola ha estat un dels grans atractius de 
la Marxa d’enguany. Aquest nou itinerari a 

partir de Vil·la Joana i fins a l’ermita de La 
Salut del Papiol és d’una gran bellesa i els 
marxaires poden gaudir totalment de les 

vistes ja que es fa encara amb llum de dia.  
 
El control de pas que abans s’instal·lava a 

Vallpineda està situat en aquest nou tram a la 
masia de Can Calopa de Dalt, des de 
l’esplanada de la qual es té una bona 

panoràmica del recorregut ja fet i del que 
queda encara per fer, des de la Salut a 
Montserrat.  

 
L’equip de l’organització en nom de tota l’entitat vol agrair a tots els socis i sòcies la seva 
col·laboració i els convida a la festa que tindrà lloc a l’entitat aquest mes de juliol.   

 

http://www.uecgracia.cat/
http://www.muntanyesdegracia.blogspot.com/

