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FEM ENTITAT 
 
Divendres 17 de setembre:  
Inauguració de l’exposició dels dibuixos prehistòrics del nostre benvolgut JAUME MOLLÀ. 
 
 
PROGRAMACIÓ DE SETEMBRE 
 
Dia 11 
GRÀCIA Secció de Veterans 
A les 9,30h ofrena al Monument de Rafel de Casanovas trobada a la Ronda Sant Pere – 
Girona. 
 
Dies 11 i 12 
GRÀCIA Secció de SAME 
Alpinisme i escalada en roca. Circ de Colomers, Vall d’Aran. Vocal: Albert Royo 
 
Dia 19 
GRÀCIA Secció de Muntanya -Cicle de Sortides pel Montseny- 
Coll de Borduriol - Matagalls. Vocal: Aure Martín 
 
Dia 18  
GRÀCIA Secció de Veterans 
Dissabte a les 6h 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.    
 
 
AVANÇAMENT D’OCTUBRE 
 
Dies 2 i 3 
GRÀCIA Secció de Muntanya - Alta Muntanya 
Gran Facha 3.005 mts. Vocal: Joan Anton Ramon 
 
Dia 3 
GRÀCIA Secció de Veterans 
XXVIII MARXA I APLEC DE VETERANS DE CATALUNYA a Vallgorguina. Vocal: Vicenç 
Giménez 
 
Dia 3 
GRÀCIA Secció de Muntanya – GR Ruta de l’Abad Oliva 
Preparació 1a etapa: Montserrat – Castellgalí. Vocal: Patxi  
 
Dia 7 
GRÀCIA Secció de Veterans del Dijous 
Travessa de Torrelles de Llobregat a Sant Vicenç dels Horts per l’Ermita Mare de Déu 
del Remei. Vocal: Xavier Bragulat 
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Dia 8 
GRÀCIA Secció de Coral 

Concert a l’Església de Ntra. Sra. de Montserrat de Barcelona 

 
Dia 8 al 12 
GRÀCIA Secció de Veterans 
XXXVII MARXA DE VETERANS D’ ESPANYA a Santander. Vocal: Lidia Costa 
 
Dia 9-10 
GRÀCIA Grup Jovent 
Vivac a Puigpedrós. Vocal: Joan Campanyà, Robert Pastor, Gerard Pérez. 
 
Dia 14 
GRÀCIA Secció de Veterans del Dijous 
Travessa de Sant Boi de Llobregat al Prat de llobregat pel Parc Fluvial, Camí del sorral i 
Parc del Riu. Vocal: Joan Soro 
 
Dia 17 
GRÀCIA Secció de Muntanya –familiars- 
Montseny: Matagalls. Vocal: Josep Altet 
 
Dia 17 
GRÀCIA Secció de Muntanya – GR Ruta de l’Abad Oliva 
1a etapa: Montserrat – Castellgalí. Vocal: Màrius Díaz 
 
Dia 21 
GRÀCIA Secció de Veterans del Dijous 
Passeig per la Fageda del Jordà i visita a la Cooperativa “La Fageda” –Mas els 
Casals-. Caminada de tot el dia. Vocal: Josep Ma Palliser 
 
Dies 23-24 
GRÀCIA Secció de Muntanya -Cicle Patrimoni i Pedra seca- 
Camí ramader de la Bollosa (Llívia - la Bollosa – Pic de Moros). Vocal: Joan Ma Vives 
 
Dia 24 
GRÀCIA Secció de Veterans 
Excursió per les tines a peu de vinya de 2,30 hores i visita a Pont de Vilomara. 
Vocal: Vicenç Giménez 
 
Dia 24 
GRÀCIA Secció de Muntanya 
Saltor-Sant Amand. Vocal: Jordi Curtiella 
 
Dia 28 
GRÀCIA Secció de Veterans del Dijous 
Visita guiada al Palau de Mar i Cel i Ruta modernista de Sitges. Cultural, només 25 
persones. Vocal: Ramon Esteban 
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SECRETARIA 
 
NOTICIARI SOCIAL 

 
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:  
El mapa – guia “ El brogit de la Vall “ de Editorial Piolet 
 
De Editorial Alpina la guia senderista de Montserrat.  
Excel·lent guia en la que trobem 6 mapes, un per cada sector ( Monestir, El Bruc, Collbató, 
Marganell i Monistrol ) i un de general de tota la zona, a on queden explicats els 20 itineraris 
pel Parc Natural. 
 
Ja esta acabada  la reorganització de la part de cartografia, amb el sistema que cada zona té 
un número en el seu caixetí i els mapes que corresponen al mateix disposen d’ un adhesiu 
amb el mateix número. 
 
Al setembre pensarem a col·locar els nous arxivadors, al que és el arxiu d’ activitats de 
l’entitat. 
 
 

SECCIÓ: VETERANS 
 
Ja hi tornem a ser!  no ens hem adonat i ja 
preparem una nova temporada que en el moment 
d’escriure aquestes línies (primers de juliol) tenim 
bastant avançada, procurarem que sigui el més 
variada possible i la presentarem el dissabte 18 a 
les 6h de la tarda a la sala d’actes de l’entitat, 
amb una projecció de diapositives i un refrigeri i a 
on s’entregarà a tots els participants el programa 
de la temporada. 
 
L’11 de setembre us esperem a tots a la 
ofrena al Monument de Rafel Casanovas 
aquest any més que mai. US ESPEREM A 
TOTS/ES !!! 
 

http://www.uecgracia.cat/
http://www.uecgracia.cat/
mailto:cursos.uecgracia@gmail.com
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Recordem a tots els socis, que el proper 3 d’octubre organitzem la XXVIII Marxa i Aplec 
de Veterans de Catalunya a Vallgorguina, tot el que estigui disposat a col·laborar que es 
posi en contacte amb la secció.     

 
                  

VETERANS DELS DIJOUS 
 
Obertura de l’entitat de la UEC de Gràcia, per tant coneixement i informació de les activitats 
pròpies d’aquest mes de transició que és setembre. De moment hi haurà enllestit el full 
d’activitats volant dels Veterans del Dijous, amb la programació de totes i cadascuna de les 
activitats anunciades setmana per setmana de l’últim trimestre de l’any 2010 i altres qüestions 
de l’entitat.  
 
D’acord? Recordeu-ho, aquest mes la gent es belluga i la informació interessa tothom i més al 
començament de temporada. Ei, és Aixa! Setembre i primers d’octubre màxim, és temps de 
moure’s. Fins aviat. 
 
Jaume Rius i Miró: 
Sabíem que en Jaume Rius seguia un tractament per la seva malaltia, però mai una qüestió 
tan ràpida. Soci de la nostra UEC des de feia molts anys, ajudava allà on calia dintre de les 
nostres diverses activitats. Se’l considerava una persona bona i disposada sempre al servei 
dels altres. Gràcies Jaume! Descansa en pau. Defunció el proppassat dia 05/06/2010. 
 
 

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). 
 

 
SECCIÓ: CORAL 
 
Després d’unes merescudes vacances, iniciem el nou curs 2.010-2.011 de la nostra Coral, 
indicant que el dia 6 de setembre (dilluns) reprendrem els assaigs, amb noves forces i 
nous projectes per la nova temporada. 
 
Com sempre fem una crida a tothom a qui li agradi cantar perquè ens vingui  a reforçar les 
nostre files, i garanteixi el futur de la nostra Coral que ja compta amb més de 70 anys 
d’història. 
 
La primera activitat prevista per a la nova temporada serà la participació al tercer APLEC DE 
CANÇO DE MUNTANYA que organitza la Coral ELS EMPRIUS de la localitat de Sant Llorenç 
Savall, aquest acte es farà el dia 26 de setembre i ja es donaran mes detalls al taulell de 
l’entitat. 
 

http://www.uecgracia.cat/
http://www.muntanyesdegracia.blogspot.com/
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També estem preparant ja, la propera SORTIDA DEL CANTAIRE, tot i que hi ha diverses 
propostes i per tant encara no està decidit on anirem aquest any. 
Això es tot per aquest mes, fins la propera informació. 


