
Excursions en Familia 

A finals de l’any 2005, la UES va decidir promoure la creació 

d’una secció familiar, amb l’objectiu que l’entitat donés cabuda a 

aquelles persones que els agrada sortir d’excursió amb els seus 

fills, nebots, néts… i que sap que quan la canalla va d’excursió 

amb altres nens, no se senten queixes de si triguem massa a 

arribar, de si fa massa pujada o fa massa calor! 

És per això que ens volem anar trobant, perquè els nens apren-

guin a anar per la muntanya, que tinguem tots plegats ocasió de 

passar un bon dia a l’aire lliure, amb una sèrie de propostes que 

han fet uns quants pares. 

La majoria de sortides seran sense cost, perquè segurament hi 

anirem amb cotxes particulars (mirarem d’aprofitar al màxim 

l’espai, i ens endurem el menjar de casa. 

Per apuntar-s’hi, cal fer-ho a secretaria de la UES a partir de 10 

dies abans de cada sortida.  

Encara que cada sortida té unes característiques determinades, 

a fi que tot el grup pugui seguir, recomanem que la canalla no 

tingui menys de 6 anys si bé en definitiva és responsabilitat dels 

adults decidir si la sortida és adequada o no per a l’infant.  

Per estar informat de tot tenim una llista de distribució. Pots 

subscriure’t enviant-nos un correu a families@uesabadell.org  

I per veure les sortides que hem fet i les que anem preparant, 

visita el blog de la secció. 

http://familiesues.wordpress.com/ 

Qui som 

Secció familiar de la UES 

Activitats 2010-11 
Telèfon:  937258712 

Fax:  937250590 

families@uesabadell.org  

Carrer de la Salut, 14 -16 

08202 Sabadell 

Vallès Occidental 

Secció familiar 



Octubre 

24/10/10 Els colors de la tardor: anem al Puigsa-

calm. Vocal: Oriol Carol   

Octubre-Novembre: Anem a buscar bolets. Data a 

determinar segons climatologia (places limita-

des). Vocal: Oriol Carol   

Novembre 

7/11/10 Marxa de regularitat. Participeu-hi! Els 

nens s’ho passaran molt bé! 

14/11/10 Montseny: Collformic-Sant Segimon-

Matagalls-Collformic. Vocal: Montse Clarós 

Desembre 

12/12/10 Matinal per Sant Llorenç . Vocal:  Àngel 

Carbonell 

Gener 

16/01/11 Parc del Foix: Els castells -  de Penyafort a 

Castellet. Vocal: Oriol Carol   

Febrer 

13/01/11 Esqui de fons: destí a determinar. Vocal: Ori-

ol Carol   

Març 

13/03/11 Garrotxa: Sortida als voltants de Santa Pau. 

Vocal: Oriol Carol   

Abril 

Sortida en bicicleta: a determinar destí i data. 

Vocal: Miquel Calero 

Maig 

15/05/11 Camins de ronda: de platja Castell a Cap 

Roig. Possible activitat complementària de Kayak.  

Vocal: Sílvia Vilanova 

Juny 

5/06/11 Anem a banyar-nos a un 

gorg!  Capdevanol i el Bac d'Estiula. Vocal: Miquel 

Calero 

Per qualsevol consulta, podeu trucar al  vocal de 

la secció (Oriol) al 616 60 48 93 

Si voleu contribuir fent de vocal d’alguna de les sortides 

programades o bé voleu proposar-ne una, sereu molt 

benvinguts! 

Us recordem que els vocals no són guies i que és 

responsabilitat de cada familia fer-se càrrec en tot 

moment dels seus fills. 


