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FEM ENTITAT 
 
 
El 18 de juny fem les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva de l’Entitat. 
Més informació a l’apartat del Noticiari Social: Secretaria. 
 
 
PROGRAMACIÓ DE JUNY 
 
Dia 3 
GRÀCIA Secció de Veterans del Dijous  
Travessa Collserola:  Travessa Coll de la Ventoso (Horta) a Can Coll (Cerdanyola), per 
Serra de la Ventosa; Can Fermí; Can Cata i Can Codina. Vocal: Josep Ma Palliser 
 
Dia 10 
GRÀCIA Secció de Veterans del Dijous  
Travessa Cardedeu a Llinars del Vallès, per La Riera de Vallfornes; Pla de les Vinyes; Sot 
de la Peluda; Bosc de Can Vinyes; Bosc de Can Cucurulla i Sant Julià del Fou o Alfou. Vocal  
Xavier  Bragulat 
 
Dies 12 i 13 
GRÀCIA  
XXIII edició MARXA GRÀCIA-MONTSERRAT 
 
Dia 17 
GRÀCIA Secció de Veterans del Dijous  
Comiat de Temporada : Passeig per el Litoral de Barcelona per arribar a l’Hotel Vela i 
despres anar a dinar a les Llars Mundet (Restaurant de la Universitat) com cada any.. Vocal:  
Àngel Pejó 
 
Dia 20 
GRÀCIA Secció de Veterans 
Excursions mixtes. Excursió final de temporada de Núria a Queralbs i visita turística 
– cultural a Queralbs i Ribes de Fresser.. Vocal: V. Giménez 
 
Dia 20 
GRÀCIA Secció de Muntanya 
Cicle de sortides pel Montseny 
Arbúcies (can Torrent) – Coll de te. Vocal: Aure Martin 
 
Dia 27 
GRÀCIA Secció de Veterans 
Sortida a Camprodon - Setcases Vallter 2000. Vocal: V. Giménez 
 
Dies 24 al 27 
GRÀCIA Secció SAME 
Escalada en roca – Vall d’Ansó. Vocal: Anna Garrigué 
 



Unió Excursionista de Catalunya 
UEC de Gràcia 
Butlletí de juny de 2010 

Pàgina 2 de 8 

AVANÇAMENT 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 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 
 
 

 

NOTICIARI SOCIAL 
 
 

SECRETARIA 
 
LA JUNTA DIRECTIVA ACORDA LA CONVOCATORIA D’ELECCIONS PER A PROVEIR ELS 
CÀRRECS DEL CONSELL DIRECTIU A CELEBRAR EL DIA 18 DE JUNY DE 2010 
 
En compliment del que s’estableix a l’Estatut vigent, es preveuen els períodes següents: 
 
PRIMER PERÍODE: del 3 al 17 de maig de 2010 
 

- Dia 3 de maig: exposició del cens electoral a l’estatge de la UEC de Gràcia i inici del 
període de reclamacions del cens electoral. 

- Dia 4 de maig: recepció de les persones propostes per les Junta Electoral. 
- Dia 7 de maig: constitució de la Junta Electoral. En cas d'haver-se presentat més de 

sis persones per formar part de la Junta Electoral, es farà un sorteig per designar 
nomes les necessàries. La Junta Electoral estarà formada per tres membres titulars i 
tres de suplents, on es designarà el seu president. Actuarà com a secretari el que ho 
és de la UEC de Gràcia 

- Dia 13 de maig: final del període de reclamacions al cens electoral. 
- Dia 15 de maig: aprovació i composició definitiva del cens. 

 
SEGON PERÍODE: del 18 de maig a l’1 de juny de 2010 
 
Presentació de candidatures segons la normativa establerta a l’Estatut vigent. 
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TERCER PERÍODE: del 2 al 18 de juny de 2010 
 

- Dia 2 de juny: proclamació de les candidatures vàlides presentades per part de la 
Junta Electoral, la qual aquest mateix dia retornarà les candidatures no acceptades 
amb indicació i motiu 

- Dia 3 de juny: inici del període de reclamacions de les candidatures no acceptades. 
- Dia 8 de juny: termini de presentació de reclamacions a les candidatures no 

acceptades i proclamació definitiva de les candidatures vàlides per part de la Junta 
Electoral. 

- Dia 9 de juny: la Junta Directiva de la UEC de Gràcia, farà saber als socis les 
candidatures proclamades com a vàlides. En conseqüència, es determinarà si es 
porten a terme les votacions per a les eleccions o l’assemblea per a la proclamació 
d’una sola candidatura. 

- Dia 9 de juny: les candidatures considerades vàlides poden efectuar la seva promoció 
i difusió. 

 
18 de JUNY de 2010 
 

- Proclamació d’una candidatura única, a celebrar a tot seguin el procediment establert. 
 

Notes: 
 

- Els càrrecs a proveir són: president, secretari i tresorer i tants vocals com calguin. 
 
- L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’efectuarà per vot majoritari dels socis 

amb dret a vot, presents, per mitjà de sufragi directe, lliure, igual i secret. 
 

- Les candidatures seran amb llistes tancades que inclouran, com a mínim, tres càrrecs 
a proveir, entre els quals hi haurà d’haver necessàriament el de president, secretari, 
tresorer, amb els noms i les dades personals dels socis candidats acompanyats dels 
càrrecs a què es presenten cadascun. 

 
- Poden ser electors i elegibles els socis que tinguin les condicions següents: 
 

a. Ser soci numerari. 
b. Ser major d’edat. 
c. No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el 

temps de presentació de candidatures. 
d. Tenir una antiguitat mínima d’un any a la UEC de Gràcia. 

 
 
En el cas de més d’una candidatura vàlida: 
 
En cas de proclamar-se més d’una candidatura vàlida i per tal de portar a terme l‘acte 
corresponent de les votacions el dia 18 de juny de 2010 a la Sala d’Actes de l’estatge social 
al carrer Encarnació 131-133 de Barcelona, es constituirà una mesa electoral formada pels 
membres de la Junta Electoral, la qual disposarà d’un cens i d’una urna. 
Actuarà com a president el de la Junta Electoral i com a secretari el de la Junta Directiva de 
la UEC de Gràcia. 
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Aquesta mesa estarà permanentment oberta per a poder votar des de les 18 fins a les 20 
hores del dia 18 de juny de 2010. 
Els electors hauran d’acreditar-se amb la presentació del carnet de soci 2010/2011 de 
l’entitat respectiva i del document d’identitat. 
El secretari verificarà la identitat del votant i la seva inclusió en el cens electoral i el president 
introduirà a l’urna el sobre amb la papereta de votació corresponent que li haurà lliurat el 
soci votant. 
A partir de les 20 hores es tancarà la mesa i s’efectuarà l’escrutini, amb la presència dels 
representants de les candidatures presentades. A continuació es donarà el resultat final de 
les votacions del qual se n’aixecarà acta que serà signada pels components de la mesa. 
Seguidament tindrà lloc l'Assemblea Extraordinària, en l’ordre del dia de la qual figurarà la 
proclamació i rectificació si s'escau de la candidatura guanyadora. 
 
Es posarà a disposició dels votants: 
 

- Sobres, d’una sola mida i totalment en blanc, sense cap text o senyal a l’exterior. 
- Paperetes de totes i cada una de les candidatures presentades. 
- Un espai tancat i reservat on poder introduir la papereta al sobre en total secret. 

 

 
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 
 
Aquesta secció continua posant al dia el arxiu d’ activitats de l`Entitat, feina molt laboriosa 
per la enorme quantitat de carpetes i paperassa diversa  que estava col·locada en diversos 
prestatges. 
 
Des de fa alguns mesos es conta amb la col·laboració de la Neus Domingo en les tasques d’ 
arxiu. 
  
La secció ja esta preparant la edició del saló dels artistes de la UEC: del 2010  i que 
properament anunciarem les dates, esperant tenir l’èxit de l’edició de l’any passat. 
  
Ultimes adquisicions de mapes d`Editorial Alpina : Els Ports,  Vall de Sau – Collsacabra, 
 Penyagolosa (2 ejem.), Rasos de Peguera – Serra d’ Ensija,  Maladeta – Aneto i Puigsacalm 
– Bellmunt. 
 
Ûltimes entrades de mapes obsequi d’ Editorial Piolet: 
  
Parc Natural Delta de l’ Ebre  (2a edició actualitzada) 
Cartagena Oeste – Sierra de la Muela 
Muntanyes de Prades (3a edició actualitzada) 
Serra de Montsant (4a edició actualitzada) 
El Montmell    

http://www.uecgracia.cat/
mailto:cursos.uecgracia@gmail.com
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Travessa Les  Borges Blanques – Montblanc   
Vall de Tor  
Parc Nacional de Cañón del Rio Lobo  (2a edició actualitzada ) 
  
Noves adquisicions de mapes d’ Editorial Alpina 
  
Montnegre – El Corredor 
Cerdanya (2 exemplars) 
Parc Natural del Alt Pirineu 
Paisatges del Ter  
Monte Perdido - Vignemale – Alpina 3000 
Vall de Barravés – Ribagorça  
La Pedriza 
Ordesa y su esntorno 
Cabo de Gata  
Guadarrama 
  
La biblioteca disposa actualment de 483 mapes a disposició del socis. 
Recordant que per el préstec de llibres i mapes és  necessari la presentació del carnet del 
any en curs i fe la devolució en el temps reglamentari . 
  
Entrada de llibres: 
 
Valle de Ansó – Guia  de escalada en roca. De Antonio García Picazo – Desnivel Ediciones 
Oli – El Luxe del rebost d’ Olesa de Montserrat. Obsequi de la UEC d’Olesa en el seu  75è 
aniversari. 
 
  

SECCIÓ: VETERANS 
  
No ens hem adonat i la temporada s’ acaba i per fer la sortida final hem triat una excursió 
que és una mica especial i potser no sigui apta per a tothom,  l’excursió que farem el 20 
de juny, es tracta de fer la baixada de Núria a Queralbs (GR 11) d’unes 3 hores de llargada i 
un desnivell  +40 i de  - 764. Sortirem de Núria i pujarem a la Creu d’en Riba i tot seguit 
començarem a baixar i tot passen per el Pont dels Tres Molins, la Cascada de la Font Negre, 
els salts de la Núvia i el del Sastre i el Pont del Cremal, i arribarem a Queralbs.  
 
La visita turística-cultural ens portarà a visitar Queralbs i Ribes de Fresser, s’està estudiant de 
fer el dinar de fonda per celebrar el final de temporada. 
 
Recordeu que el dia  9 de juliol, divendres, a les 9 del vespre es farà el tradicional sopar a 
la fresca a la sala d’actes de l’ Entitat. 
  
 

VETERANS DELS DIJOUS 
 
Si juny fa la falç al puny, és que comença la calor. És a dir, l’ESTIU. Som a finals dels dos 
trimestres i només falten dues matinals, dia 3/6 –a Collserola- i dia 10/6 –al Vallès Oriental-. 
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A l’endemà passat, dies 12 i 13 (cap de setmana), hi ha anunciada la GRÀCIA-MONTSERRAT. 
La marxa nocturna tradicional que organitza la nostra entitat i que per qüestions alienes a la 
UEC, es farà aquest juny 2010 excepcionalment. 
 
Finalment, el dijous dia 17/06 –el Comiat de la temporada amb una visita matinal i el dinar 
facultatiu-, al restaurant ubicat a la Universitat de les Llars Mundet. Com cada any, cadascú 
podrà escollir el menú i si no es trien gaires requisits, els preu serà al voltant dels quatre 
xavos... fins el dia 17! 

 
 
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 
 
 

 
 
Característiques: 
 
La marxa és una caminada de resistència per muntanya que té per objectiu efectuar el 
recorregut que separa la plaça de la Vila de Gràcia (abans anomenada pl. de Rius i Taulet) 
de Barcelona de la plaça del Monestir de Montserrat, en un temps limitat.  
 
El traçat transcorre per la serralada de Collserola, Castellbisbal, serres de Sant Salvador i la 
muntanya de Montserrat.  

http://www.uecgracia.cat/
http://www.muntanyesdegracia.blogspot.com/
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Dates: 12 i 13 de juny de 2010  
Puntuable: XIII Copa Catalana de Caminades de Resistència 2010  
Distància: 63 km  
Desnivell total: 4350 m  
Temps màxim: 19 hores  
Guiatge: tot el camí està senyalitzat (diverses senyalitzacions)  
Avituallaments i controls: 7 punts d’avituallament i controls de pas  
Sortida: dissabte 12 de juny a les 17 hores de la plaça de Rius i Taulet de Gràcia (Barcelona).  
Arribada: plaça del Monestir de Montserrat. El control es tancarà a les 12 h del diumenge dia 
13. 
 
Inscripcions: 
 
Dates: del 24 de maig al 8 de juny de 2010  
Preus:  
21 €: participants amb llicència de la FEEC d’enguany, entitats adherides a la UIAA i amb 
conveni amb la FEEC.  
25 €: participants en general (inclou assegurança vàlida durant l’activitat).  
 
Lloc i pagament:  
 
Les inscripcions es faran per Internet, omplint el formulari electrònic que trobareu a la pagina 
web de la FEEC, o clicant en el següent enllaç: 
http://www.feec.org/Activitats/compet/inscripcions_compet.php  
És obligat informar el DNI, nom i cognoms.  
 
Una vegada emplenat el formulari cal prendre nota del número d’inscripció assignat 
pel sistema i fer un ingrés individual per cada participant al compte de Caixa Catalunya 
2013 0439 93 0200818287 indicant en l’ingrés el número d’inscripció assignat i el nom 
complet del participant.  
El resguard bancari s’ha d’enviar abans de 48 hores al número de fax 93 285 33 65 o per 
correu electrònic a marxa@uecgracia.cat indicant clarament el número d’inscripció i el 
nom complet del participant, i en l'assumpte del missatge el text "Comprovant inscripció 
Marxa GM".  
L’últim dia per fer la inscripció i/o l’ingrés serà el 8 de juny (les transferències i altres mitjans 
electrònics de pagament poden NO ser immediats).  
L’organització es reserva el dret d’admetre inscripcions el dia 12 de juny. En cas d’acceptar-
ne, el preu d’inscripció serà de 30 euros, sense cap tipus de bonificació.  
 
Classificacions: 
 
Es consideraran classificades aquelles persones que arribin a Montserrat en el temps màxim i 
havent segellat tots els controls a la targeta de ruta. No es tindrà en compte el temps invertit 
en la marxa.  
La llista de classificats es publicarà el dia 23 de juny a la pàgina web de la FEEC 
(www.feec.cat) i de la UEC de Gràcia (www.uecgracia.cat). S’admetran reclamacions només 
per escrit i signades fins a les 24 hores del dia 28 de maig de 2010.  
Tots els participants rebran una samarreta exclusiva de la Marxa i un got per als 
avituallaments en el moment de recollir la targeta de ruta.  

http://www.feec.org/Activitats/compet/inscripcions_compet.php
mailto:marxa@uecgracia.cat
http://www.feec.org/central.php
http://www.uecgracia.cat/
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L’itinerari, el reglament i més informació sobre el traçat i inscripcions el trobareu a la web de 
l’entitat. 
 
 

SECCIÓ: CORAL NÚRIA 
 
 
Enfilem ja el darrer mes d’aquest curs 2.009-2.010, que ha estat força nodrit d’activitats pel 
que fa a la nostra Coral, especialment el Concert que va tenir lloc el proppassat dia 29 d’Abril 
amb motiu del 70è Aniversari del nostre mestre Gheorghe Motatu, i tambe del nostre 
propi 70è Aniversari, el passat dia 30 de Maig vàrem participar en la 46 Festa de la Canço 
de Muntanya, i ara pel mes de Juny només ens resta cloure el curs amb un Concert de Fi 
de Curs, que es farà possiblement el cap de Setmana del 19 i 20 de Juny però del 
que encara no podem concretar ni lloc ni hora, ni la data exacta, mes endavant ja 
informarem d’aquesta activitat en el taulell d’anuncis de l’entitat, el Dilluns dia 21 farem el 
nostre tradicional berenar que posarà fi a la  present temporada, i desprès a gaudir d’unes 
merescudes vacances fins al mes de setembre, quan reprendrem les nostres activitats amb 
noves forces renovades. 
 
No podem però tancar aquesta informació sense tenir un record pel nostre Cantaire JORDI 
SALO que ens va deixar el passat dia 9 d’abril, President de la nostra Coral gran part dels 
anys 80, i desprès sempre vinculat a la junta, primer com a Vice President i desprès com a 
Comptador, i membre actiu de la nostra Coral fins pocs dies abans de la seva mort, encara 
va cantar amb nosaltres al concert de Rams, el nostre condol a la seva vídua Mercè i els seus 
familiars. 
 
Això es tot per aquest curs, BONES VACANCES A TOTHOM i ens retrobarem si deu vol el 
proper mes de Setembre, fins llavors. 
 
 


