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SÒCIES I SOCIS QUE AQUEST 2022...

HAN FET 50 ANYS AL CLUB

FRANCESCA JUST RABELL - Sòcia 95

JOSEP GUMÀ PUIGGROS  - Soci 102

HAN FET 25 ANYS AL CLUB

ROMUL SANTACANA RIBA  - Soci 2382

RAMON ESTRUCH PONS  - Soci 2437

CONCEPCIÓ BUSQUÉ RIBA - Sòcia 2427

ELISABETH ORPINELL RABELL 2438

JOSEP TARAFA CUADRAS  - Soci 2466

ÀNGEL GRAELLS SOLÉ  - Soci 2477

JOSEP MARIA VENTURA LLORET  - Soci 2480

JOSEP MARTÍ VARELA  - Soci 2482 

JOAN BOQUERA RODRÍGUEZ  - Soci 2491

ANTONI PLANELL GRIFELL  - Soci 2502

JORDI ARMENGOL VALLS  - Soci 2503

OLIVER MARTÍNEZ PÉREZ  - Soci 2511

JOAN COLOM BERTRAN  - Soci 2510

MARTÍ BALART  TARRIDA  - Soci 2512

JOSEP SAUMELL MANEL  - Soci 2513

CARLES HERVÀS CASTILLO  - Soci 2516

JAUME RIBA SAMARRA  - Soci 2531

SÒNIA ROCA MARTÍ - Sòcia 2584

SOM EL TEU CLUB

Carrer Sant Magí, 28
08700 Igualada (Barcelona)
uecanoia@uecanoia.cat
93 803 20 47
www.uecanoia.cat

Foto portada: Jordi González
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PRESENTACIÓ

Benvolguts socis i sòcies,

Deixem enrere un any 2022 ple d’activitat i on el club ha seguit 
creixent en tots els seus àmbits. A nivell organitzatiu, la Tuga Trail de 
Castellolí va tornar a ser tot un èxit assolint altre cop la participació 
que teníem abans de pandèmia. El mateix amb el Cinema de 
Muntanya, el Campament d’Estiu, la Cursa de l’Esquiador on la 34a 
edició va ser a La Llacuna i el Curset d’Esquí Alpí, que enguany 
arribava al seu 40è aniversari. I a nivell de seccions i escoles 
esportives, segueixen totes organitzant activitat per a tots els socis i 
sòcies i amants de l’esport i de la natura.
I ara que ja hem encetat aquest 2023, encarem aquest nou any amb la 
mateixa il·lusió i treballant amb nous projectes i objectius, destacant 
els següents:

Projecte atlètic: tenim una nova secció d’atletisme al club i des de 
l’any passat que ja formem part de la Federació Catalana 
d’Atletisme, fet que ens converteix en el segon club atlètic de la 
ciutat i tercer de la comarca. Per aquest motiu ens plantegem nous 
objectius no només a nivell atlètic sinó també a la participació de 
les proves de curses de muntanya (trail) d’aquesta federació.

Unificació de la imatge: seguim avançant per unificar les 
equipacions de totes les seccions i escoles del club on els socis van 
poder participar votant el disseny base i que ara els alumnes de 
l’escola de disseny "La Gaspar" estan acabant de treballar. Els 
millors projectes es tornaran a posar a disposició dels socis i 
l’opció més votada serà l’equipació oficial definitiva. Esperem que 
aquest any aquest objectiu ja sigui una realitat.

Com podeu veure, el club està en plena activitat, segueix creixent 
arribant ja enguany a una massa social d’aproximadament unes 1.300 
persones i no només ens esforcem en mantenir les activitats que ja 
veníem fent, sinó que continuem ampliant l’oferta d’activitats per als 
nostres socis, sòcies i per la gent de la comarca i arreu que vulguin 
participar amb nosaltres.

Molta salut i ara més que mai, cuidem la muntanya

David Gubern
President del Club Excursionista UECANOIA
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Aprendrem a fer servir els grampons , el piolet per progressar i fer 
auto-detenció i els diferents passos

FITXA
COORDINADOR: Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA SORTIDA:  Dijous 19 classe teòrica. Dissabte 6 matí a 
l 'AMÈRICA - o abans -
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 4-5 horetes de cotxe anar i tornar i 
8 horetes de pràctica
MATERIAL: Grampons, piolet, roba d'hivern... s'informarà.
QUEVIURES: Esmorzar i dinar de motxilla
ITINERARI: es decidirà a la reunió/ prèvia.
DIFICULTAT: És un curs!!!

TALLER DE PROGRESSIÓ EN NEU
DATA: 21/GENER
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Aprendrem a rapelar de forma autònoma amb seguretat i a fer 
alguna reunió de ràpel

FITXA
COORDINADOR:  Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA SORTIDA: Dijous 16 classe teòrica a la seu del club 
UECANOIA. Dissabte a la Tossa de Montbui a les 8 
HORARI : 2H aprox dijous i tot dissabte.
MATERIAL: Roba còmode i d'abric.... i moltes ganes
QUEVIURES: esmorzar i dinar de motxilla 
DIFICULTAT: És un curs !!!

TALLER DE RÀPEL
DATA: 18/FEBRER
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Sortim de l´Estació d´Esqui Nòrdic Tuixent La Vansa. Des  de 
l'estació enfilem un tallafocs que anem seguin tot creuant les pistes 
d'esqui per uns replans fins al tercer replà en el que abandonem el 
tallafocs i per el bosc seguint marques arribem al Prat Llong en el 
que retrobem les pistes d´esqui i també un petit refugi ( La Barraca 
dels Pastors), pugem el bosc en direcció SSW , es la part mes dreta 
del recorregut, fins a tocar de la Tossa Pelada que pujarem i en 
pocs minuts arribarem al Padró del Quatre Batlles on podrem 
gaudir d'unes espectaculars vistes de bona part del Pirineu

FITXA
COORDINADOR: Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA SORTIDA: 6,00 a l 'AMÈRICA
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 3-4 hores anar i tornar en cotxe i 6 
hores aproximades d'excursió. Cal comptar que si ens aturem a fer 
unes braves o beure es pot allargar més 
MATERIAL:  Roba còmoda hivernal ( tècnica de varies capes), 
bones botes ( no bambes), paraneus,  raquetes de neu i bastons 
telescòpics. De raquetes n'hi ha a la UECANOIA  de lloguer
QUEVIURES: Esmorzar i dinar de motxilla
ITINERARI:  Igualada, Calaf, Solsona,Tuixent (pistes d'esquí nòrdic)
DIFICULTAT: Sortida d'iniciació al món de les raquetes de neu, no 
és curta però sí fàcil

PADRÓ DELS QUATRE BATLLES AMB RAQUETES
DATA: 25/FEBRER
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Clàssica ascensió hivernal al Puig de Coma d'Or. Sortirem del 
pàrquing situat al Coll de Pimorent, tot avançant per la Coma d'en 
Garcia, buscant en constant pujada la Portella de la Coma d’en 
Garcia. Aquí perdrem una mica d’alçada per afrontar l’últim tram 
en forta ascensió que ens ha de conduir al cim. Abans de coronar, 
haurem de salvar la dificultat de creuar una cresta per accedir al 
cim principal. La tornada serà pel Cortal Rossó, perdent  alçada en 
direcció al Rec de Querfoc i creuant per la cabana de Cortal de 
Rossó, per arribar finalment al punt d’inici al pàrquing del Coll de 
Pimorent. 

FITXA

COORDINADOR: Daniel Martínez i Carles Méndez

LLOC I HORA SORTIDA: 6:00 a l'AMÈRICA

TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ: 7h aprox. / 15km / 950m de 

desnivell positiu 

MATERIAL: Botes de muntanya adequades per l’activitat, raquetes 

de neu + bastons, roba adequada per activitat invernal, polaines, 

gorro, buff, guants, ... si hi ha glaç, podem necessitar grampons i 

piolet

QUEVIURES: esmorzar, dinar i aigua

ITINERARI: Igualada, Manresa, Túnel Cadí, Puigcerdà, Latour de 

Querol, Porté-Pymorens, Coll de Pimorent

DIFICULTAT: tècnicament no presenta dificultats, llevat de la cresta 

final per accedir al cim principal. Excursió llarga i amb força 

desnivell en la que cal tenir una bona condició física

COMA D'OR - PYMORENS
DATA: 11/MARÇ
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Aproximació de 4 hores des de Viadós fins a peu de via a 2900m. 
d'alçada. Desnivell 1er dia de 1100m.
El corredor té tres ressalts en els quals s'hi acostuma a formar gel i 
sol aparèixer la roca.
Els dos primers gairebé verticals i curts. El tercer és més suau i es 
pot evitar per la dreta.
La sortida a la cornisa es fa per l'esquerra i no suposa cap 
inconvenient. Només queda recollir material i arribar al cim i 
gaudir de la vista de la cresta d'Espadas, la còmoda pujada per 
Angel Orús i l'esmolada i imponent aresta que baixa per la ruta 
normal a Viadós, que és la que farem servir nosaltres per arribar 
als cotxes i anar a recuperar forces al bar/restaurant.

FITXA
CORDINADORS: Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA:De 11.00 a 11.30 a l 'AMÈRICA. 
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ: 2 dies ( total 15-16 horetes).
MATERIAL: El necessari per alpinisme (casc, arnés, 
assegurador,etc...). A més pernoctarem a la mutanya, per tant la 
tenda, fogonet i altres ho concretarem a la reunió prèvia de dijous.
QUEVIURES:  Dissabte dinarem de camí , però la resta de menjades 
les farem a la muntanya.
ITINERARI: Igualada, Lleida, Barbastro, l'Ainsa, Salins de Sin, 
Gistaín, Viadós i amb motxilles amunt.
DIFICULTAT: Alpinisme. 250m AD+. Bastant difícil superior 
(graduació UIAA) amb passos de III+.  Màxim: 2 participants per 
vocal i fins a 6 totals (cordades).

POSETS PER LA VIA JEAN ARLAUD
DATA: 25-26/MARÇ
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Començarem caminant per pistes però a dalt és un altre món de 
quietud i muntanya. Possiblement haurem de valorar si fem servir 
raquetes o grampons a última horaA

FITXA
COORDINADOR: Toni Méndez i Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA SORTIDA: A les 6.00 a l 'AMÈRICA
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 5 hores de cotxe aprox, anar i 
tornar, i unes 6-8 horetes de caminar
MATERIAL: Roba d'abric, paraneus, grampons, piolet i valorarem 
raquetes depenent de l'estat de la neu
QUEVIURES: Esmorzar i dinar de motxilla
ITINERARI: Igualada, Ponts , La Seu d'Urgell, Andorra la Vella , 
Grau Roig.
DIFICULTAT: Mitjana per la tècnica i potser alta per la duració

PIC I CIRC DE PESSONS 
DATA: 15/ABRIL
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Es tracta d’una agradable ruta per un indret molt freqüentat i 
reconegut pels escaladors però no tant pels excursionistes.
Itinerari circular pel Montsec de Rúbies des del Puig de Meià que 
ens permetrà rememorar des de la prehistòria fins a la història més 
recent, entremig d’un paisatge agrest.
Visitarem l’església romànica de la Mare de Déu del Puig de Meià, 
les restes del castell i de la Vila Vella i el dolmen de la Lluella del 
Llop. Caminarem pel feixant de la Roca Alta, a mitja alçada 
d’espectaculars muralles i, al seu cim, tindrem una perspectiva 
formidable. També trobarem vestigis de les fortificacions 
republicanes del front del Segre durant la Guerra Civil.

FITXA
COORDINADOR: Núria Vives
LLOC I HORA SORTIDA: 7:00 a l 'AMÈRICA
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ: 6 hores aproximadament, 11 kms / 
770 m. de desnivell  
MATERIAL: Les capes necessàries per fer l´activitat.
QUEVIURES: Portar esmorzar, dinar, ganyips i aigua.
ITINERARI: Igualada,  Cervera, Agramunt, Artesa de Segre, 
Vilanova de Meià.
DIFICULTAT: Moderada. Ruta majoritàriament per sender sense 
dificultat tècnica. En algun punt és possible fer ús de les mans. 
Màxim 15 participants.

ROCA ALTA (1435 m) - SERRA DEL MONTSEC 
DATA: 22/ABRIL
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
És una excursió que ja no és fàcil a l'estiu, a la primavera amb neu 
és força canyera però el Midi és una muntanya màgica, amb 
trempera i que està allà... Perquè no pujar-la? 

FITXA
COORDINADOR: Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA SORTIDA: 11,00 o a les 15.00 a l 'AMÈRICA (depèn 
de si dormim al refu)
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 3,5 hores d'anar en cotxe. 10 hores 
llargues de sortida i potser més depenent de l'estat de la neu que 
hi quedi
MATERIAL: Roba hivernal,paraneus, grampons, piolet, casc, 
arnés , baga d'ancoratge, mosquetó de seguretat i assegurador/ 
rapelador.
QUEVIURES: Dependrà de si dormim al refugi o a baix al pàrking 
però com a mínimel menjar de motxilla de diumenge. 
ITINERARI: Igualada, Lleida, Osca, Sabiñanigo, Biescas, Col du 
Portalet
DIFICULTAT: Alta o molt alta amb passos de roca i possiblement en 
mixt. Cal saber rapelar i saber bellugar-se amb grampons a neu 
i roca.  3 participants per vocal i fins a un màxim de 8 persones en 
total

MIDI D'OSSAU
DATA: 29-30/ABRIL
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Bonica sortida que ens portarà per les majestuoses parets de la 
cara nord de la Serra del Cadí per tal d’assolir el cim més alt de la 
província de Barcelona, tenint el privilegi de ser amb els seus 
2.603m d’alçada el sostre comarcal del Berguedà. Sortirem des del 
Refugi Prat d’Aguilo en fota pendent per anar a trobar el Pas de 
Gasolans, des d’on gaudirem de les verticals parets de la serra de 
Cortils en clara direcció al cim del Costa Cabirolera.

FITXA
COORDINADOR: Carles Méndez i Daniel Martínez
LLOC I HORA SORTIDA: 6:00 a l'AMÈRICA
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ: 7h aprox. / 13km / 900m de 
desnivell positiu 
MATERIAL: Botes i roba de muntanya adequades per l’activitat, 
bastons...
QUEVIURES: esmorzar, dinar i aigua
ITINERARI: Igualada, Manresa, Túnel Cadí, Martinet, Montellà, des 
d’aquí s’agafa una pista que ens porta fins al Refugi Prat d’Aguiló
DIFICULTAT: Fàcil, no te cap dificultat tècnica 

COSTA CABIROLERA
DATA: 13/MAIG
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Aquest itinerari circular amb sortida i arribada al bonic poble de 
Pratdip ens portarà fins el capdamunt del Mont-redon de 864 
metres fent petites grimpades a la cresta de la Seda; també 
pujarem al Cavall Bernat de Llaberia. 
Gran part del recorregut transcorre per indrets enlairats i això ens 
permet gaudir d'una gran panoràmica. Hem de tenir present que 
Pratdip està a uns 15 kms aproximadament de la línia de la costa i 
el Mont-redon s'enfila fins gairebé els 900 metres d'alçada; amb 
aquests "ingredients" l'espectacularitat de la panoràmica està 
servida!

FITXA
COORDINADOR: Toni Sevilla i Carles Méndez
LLOC I HORA SORTIDA: 06:00 a l 'AMÈRICA
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 8 hores aprox. / 11 kms. / 760 m. de 
desnivell 
MATERIAL: Les capes necesàries per fer l´activitat, gorro, buff, 
guants, etc.
QUEVIURES: Portar esmorzar, dinar,  aigua ……..
ITINERARI: Igualada, Vilafranca del Penedès, Tarragona, 
Hospitalet de l´Infant i Pratdip.
DIFICULTAT: Amb passos equipats de corda i cadena, una fàcil 
cresta i un paisatge variat fa un dia complet. Malgrat un parell de 
cordes i d'una cadena, la cresta de la Seda no presenta dificultats 
que passin de Ier grau. 
La primera corda, en sentit vertical ajuda a superar un parell de 
metres; la segona, horitzontal, ajuda en una curta flanquejada i la 
cadena, situada en el pas dels Ciscos (el pas es pot evitar 
flanquejant per l'esquerra). 
El Cavall Bernat té una grimpada equipada amb passos de II/III.

CRESTES DE LA SEDA - SERRA DE LLABERIA
DATA: 27/MAIG

Pàgina 14



SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Una petita joia en un entorn excepcional. Aquest cim es pot pujar 
fàcilment amb una aproximació llarga però còmoda fins als ibons, i 
una grimpada final després d’un pas exposat. 
Sortirem del Corral de las Mulas i ens dirigirem a l’aparcament de 
l’estació d’equí. Avançarem per la vall deixant al pic de Culivillas a 
la nostra esquerra, i la petita punta de la Garganta a la nostra dreta. 
Després d’una estona pujant arribarem a un gran altiplà on 
trobarem els ibons d'Anayet, des d’on ja podrem veure, majestuós, 
el nostre objectiu. 
Avançarem pel camí planer que voreja l'estany més llarg i es 
dirigirem al coll que separa l'Anayet (dreta) del Vèrtex d'Anayet 
(esquerra). Al coll girarem a la dreta. A partir d'aquí caldrà enfilar 
fort per terreny una mica delicat. Farem un primer flanqueig per un 
fort pendent herbat i de seguida enfilarem per una petita canal cap 
a la dreta. Vorejarem la base del cim per una gran plataforma de 
roca cap a la dreta fins a trobar unes cadenes molt evidents, que 
ens permetran superar un flanqueig exposat. Un cop superat el 
tram de les cadenes (uns 25 o 30 metres) trobarem de seguida una 
xemeneia que enfila cap a l'esquerra fins assolir el cim de l’Anayet.

FITXA
COORDINADOR: Núria Vives i Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA SORTIDA: De 10:00 hores a l 'AMÈRICA. Sortida de 2 
dies pernoctant a la zona.
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ: 8-9 hores / 17 kms. / 1020 m. de 
desnivell  
MATERIAL: Les capes necessàries per fer l´activitat, buff, guants, .. 
i l’indispensable per pernoctar.
QUEVIURES: Portar esmorzar, dinar, ganyips i aigua. Menjar per la 
pernocta.
ITINERARI: Igualada, Lleida, Barbastro, Osca, Biescas, Formigal.
DIFICULTAT: Moderada. Una última grimpada entretinguda 
després d'un pas exposat equipat amb cadenes.

ANAYET (2574)
DATA: 10-11/JUNY
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Si el dia acompanya podem tenir una bona panoràmica del Pirineu 
des del Canigó fins Andorra i al juliol tot verd o amb una mica de 
neu a dalt els cims.

FITXA
COORDINADOR: Judit Camps i Jordi Gonzàlez
LLOC I HORA SORTIDA: 6,00 o abans a l 'AMÈRICA
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 5 hores de cotxe anar i tornar. 
Sortida de 2 dies de 10-11 hores cada dia
MATERIAL:  Bones botes, roba adequada a l'alta muntanya, ulleres 
de sol ,barret, crema solar, muda de recanvi, banyador?, bastons, 
bona motxilla i moltes ganes de carregar-la... (6 a 9 Kg.)
QUEVIURES:  Esmorzar i de dinar de motxilla pel dissabte, el sopar 
el farem al refu. Diumenge esmorzar de refugi i qui vulgui podrà 
agafar-hi el pic-nic. 
ITINERARI:  En cotxe fins a Queralbs i després a peu
1er dia: Queralbs a Coma de Vaca. 9 Km i 3 h aprox.
Coma de Vaca – Ulldeter pel Coll de la Marrana 9 Km i 5 h aprox. 
(el temps sembla desmesurat però no si pugem el Bastiments i el 
Gra de Fajol Gran).
Desnivell de 2000m positius i 700m negatius.
2n dia: Ulldeter – Coma de Vaca- Núria (pel Camí dels Enginyers) – 
Queralbs. 24 Km i 10h. Desnivell  1000m positius i 1900m negatius.

TRAVESSA QUERALBS-ULLDETER-NÚRIA-QUERALBS
DATA: 1-2/JULIOL
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Sortida molt llarga, fer-la dissabte ja que acabarem tard, tornada 
diumenge.
Possibilitat, depenent dels interessats de opció curta, Aguja 
Pondiellos, Garmo Negro i Argualas.

FITXA
COORDINADOR: Joan Rabell
LLOC I HORA SORTIDA: 6,00 o abans a l 'AMÈRICA
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ: 12/14 hores
MATERIAL:  Piolet i grampons ( s’informarà de la necessitat o no el 
dia de la reunió)
ITINERARI: Sortida del balneari de Panticosa, Seguim GR11, 
embasament de Bachimaña, seguim fins Ibones Azules i coll del 
Infierno. Pugem per la cresta fins el primer cim del dia Garmo 
Blanco (2982m), seguim crestejant fins el primer Infierno, el 
Occidental (3073m), travessem la marmolera i arribem al Infierno 
Central (3083m) primer i després al Infierno Oriental (3076m), 
baixada per la DRETA per buscar el coll de Pondiellos. Pujada a la 
Aguja Pondiellos (3011m), pujada al Garmo Negro (3065m), últim 
tros de pujada, millor per la cresta, el costat dret MOLT 
DESCOMPOST. Seguim crestejant per pujar al Algas N 
(3032m),despres el Algas (3036m)n i el Algas SE (3023m), a partir 
d’aquí es complica una mica la cresta, cal parar atenció, arribem al 
Argualas (3046m).

CRESTA DELS INFIERNOS, GARMO NEGRO I ARGUALAS
DATA: 14-15-16/JULIOL
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
El Gran Tuc de Colomèrs amb els seus 2933 metres d´alçada és una 
muntanya que es troba en límit dels termes municipals de la Vall de 
Boí (Alta Ribagorça), Espot (Pallars Sobirà) i Naut Aran (Vall 
d'Aran), dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Nosaltres farem cim pel circ lacustre de Colomèrs, un 
espai

FITXA
COORDINADOR: Carles Méndez i Daniel Martínez.
LLOC I HORA SORTIDA: 10:00 hores a l 'AMÈRICA
 Sortida de 2 dies amb pernocta MP al refugi de Colomèrs II
TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 
Primer dia: 1 hora aprox. / 1,5 kms. / 270 m. de desnivell 
Segon dia: 10 hores aprox. / 17 kms. / 1200 m. de desnivell
MATERIAL: Les capes necesàries per fer l´activitat, gorro, buff, 
guants, etc
QUEVIURES: Primer dia: Portar el dinar, aigua, etc.
Segon dia: Portar dinar, barretes energètiques, picnic, aigua , etc.
ITINERARI: Igualada, Calaf, Ponts, Isona, Tremp, Llavorsí Esterri 
d'Àneu, Port de la Bonaigua, Salardú. Des de Salardú agafem la 
carretera que puja per la vall d’Aiguamòg fins als Banhs de Tredòs.
DIFICULTAT: Activitat llarga i amb desnivell on s´ha de tenir bona 
forma física.

GRAN TUC DE COLOMERS (2933)
DATA: 30/SETEMBRE I 1/OCTUBRE

Pàgina 18



SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Aquest indret reuneix les muntanyes més alpines, altes i atractives 
d'Andorra. 
Itinerari pel Parc Natural comunal de les Vall de Comapedrosa per 
pujar al segon sostre d’Andorra. La Roca Entravessada amb els 
seus 2.927 metres d´alçada és un cim poc freqüentat a jutjar pel fet 
que els camins que hi menen no són gens fressats.
Fins als Estanys Forcats el camí és fàcil de fer i seguir. A partir d
´aquí el terreny ja és més tècnic.

FITXA

COORDINADOR: Toni Sevilla i Carles Méndez

LLOC I HORA SORTIDA: 06:00 a l 'AMÈRICA

TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 9 hores aprox. / 12 kms. / 1400 m. 

de desnivell 

MATERIAL: Botes i roba de muntanya adequades per l’activitat. 

Casc recomanable.

QUEVIURES: Portar esmorzar, dinar, aigua...
ITINERARI: Igualada, Calaf, Ponts, Coll de Nargó, La Seu d´Urgell, 

frontera andorrana, La Massana, Arinsal.

DIFICULTAT: Està a l’accés i descens del cim on pot sorgir la 

dificultat que, més que als passos en sí (PD/II en condicions 

estivals), rau en escollir correctament l’itinerari.

ROCA ENTRAVESSADA (2928)
DATA: 14-15/OCTUBRE
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
Ruta tècnica que ens port des l'aparcament d'Aixeus fins al Pic de 
Noris i tot seguit fer la carena fins la base del Monteixo i amunt. Les 
vistes de tot el massís de la Pica d'Estats i de bona part d'Andorra 
són espectaculars.

FITXA

COORDINADOR: Toni Méndez i Jordi Gonzàlez

LLOC I HORA SORTIDA: 15,00 a l 'AMÈRICA

TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 6-7 hores,7,5 Km, 986 m de 

desnivell positiu.

MATERIAL: Sortida prevista al novembre, per tant roba adequada 

al fred i possible neu.

QUEVIURES: Sopar de dissabte ( o sopar a Alins, que s'hi menja de 

conya). Esmorzar, dinar i aigua per diumenge. Es pot mirar 

càmping per dormir, hostal o zona camper.

ITINERARI: Igualada, Tremp, Sort, Llavorsí  Alins

DIFICULTAT: Moderada per ser una cresta. Potser passos de I+ o 

II

CRESTA NORÍS - MONTEIXO
DATA: 18-19/NOVEMBRE
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SECCIÓ DE MUNTANYA

COMENTARI
És una trobada per celebrar tota la feina feta durant l'any i barrejar-
nos les diferents seccions.

FITXA

COORDINADOR: Jordi Gonzàlez

LLOC I HORA SORTIDA: Ben aviat a l 'AMÈRICA

TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : El mínim possible.

MATERIAL: Potser serà una sortida combinada de ferrades, 

escaladeta, excursió... ja ho anirem veient

QUEVIURES: Esmorzar de motxilla. El dinar que ens el facin.

ITINERARI: S'ha de decidir

DIFICULTAT: molta, poca...

TROBADA DE MUNTANYENCS
DATA: DESEMBRE
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Fàcil cim que passa desapercebut al ser veí del rondat Montmalús. 
Sortirem de l’aparcament de Grau Roig a 2.100 m. De seguida 
creuem les diferents pistes que ens arriben per l’esquerra per 
entrar al bosc direcció al Llac de Menera. Un cop al llac, pujarem a 
un balcó per arribar al coll i tot seguit al cim amb esquis als peus.
Descens: Pel mateix recorregut o amb possibilitat de retorn per la 
banda sud fins al coll de Montmalús.
Terreny allaus: L’ample coll previ al cim és propens a les 
ventades.

FITXA

COORDINADOR: Albert Orgué

TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 3h.

DESNIVELL: 660m

MATERIAL: Esquís, pells, ganivetes, DVA, pala i sonda. Piolet i 

grampons

QUEVIURES: Menjar i beure adient per a l’activitat

DIFICULTAT: fàcil

PIC DE LA MENERA (2778)
DATA: 14/GENER
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Travessa circular de 2 dies complets, interessant per conèixer a 
aquesta emblematica zona a l’hivern. Caldrà ser a Ribes a 1a hora 
(7,30h o 8,30h) del dissabte per agafar el cremallera. (31euros)
1a etapa: Del santuari de Núria al Refugi d’Ulldeter (traça blava).
Del santuari es surt en direcció NE. per la vall del Noucreus seguint 
la pista, i quan aquesta canvia de direcció es ressegueix el riu fins 
a la bifurcació on entrant a la dreta s’accedeix a la Coma de 
Mulleres. Es remunta fins assolir la collada del Noucreus (1), i 
d’aquí fent carena el Pic de la Fossa del Gegant. Continuant en 
direcció E s’arriba a la collada de Carançà i d’aquí a la collada del 
Tirapits (2) on ja en descens arribarem al riu Freser, punt on s’ha 
de posar pells per remuntar fins al coll de la Marrana (3). Des 
d’aquest punt es pot plantejar l’ascens al Gra de Fajol, per després 
arribar al ref. d’Ulldeter (4).
2a etapa: Del ref. d’Ulldeter a Núria (traça fucsia)
Es remunta el coll de la Marrana, i d’aquí s’ascendeix el Pic 
Bastiments 2.874m (5). Des del cim es baixa direcció S, fins al pla 
de Coma de Vaca per arribar al ref. del mateix nom (6). Aquí es 
gira en direcció NO i tot resseguint la vall pel vessant esquerra es 
va girant a S fins al coll del Torreneules (7). Opció a pujar el 
Torreneules 2.711m, per a continuació baixar fins al Santuari de 
Núria. 

FITXA

COORDINADOR: Miquel Miranda

TEMPS APROXIMAT DE CAMÍ : 1a etapa 4 - 6h, 2a etapa 5-7h.

DESNIVELL: 1a etapa +823m, -550m, 2a etapa +654m -907m

MATERIAL: Esquís+pells+ganivetes+arva+pala+sonda+ganyips    

+ dinar, piolet i grampons

DIFICULTAT: general mitja  ME S2-S3, esquí mitjana/alta

TRAVESSA NÚRIA-ULLDETER
DATA: 28-29/GENER
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ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
Pel fet de ser socis del Club Excursionista UECANOIA gaudiu d'una 
assegurança d'accidents a la muntanya tot l'any amb unes 
garanties que poques tenen. En cas que l'hagueu de fer servir, sols 
heu de trucar al 902 120 863 i donar el número de pòlissa que 
trobareu a la pàgina inicial de la nostra APP per mòbils "Playoff".

DESCOMPTES
Tenim un seguit d'acords amb diferents comerços de la comarca on 
presentant el carnet de soci (ensenyeu la informació de soci de la 
APP "Playoff un cop instal·lada i configurada) us aplicaran el 
descompte pactat. Teniu els comerços i negocis adherits així com 
l'avantatge estipulat a la nosra pàgina web www.uecanoia.cat/
descomptes-pels-socis. 

LLOGUER DE MATERIAL
Sabeu que al club tenim material de muntanya per llogar?

Els socis teniu un preu especial, i són:
· GRAMPONS: 2€ lloguer + 6€ fiança
· PIOLET: 2€ lloguer + 6€ fiança
· PALA DE NEU: 2€ lloguer + 6€ fiança
· CASC: 3 € lloguer + 20€ fiança
· RAQUETES + PALS: 8€ lloguer + 12€ fiança
· RAQUETES + PALS + ARVA: 9€ lloguer + 20€ fiança
· ESQUÍS DE MUNTANYA + PELLS + GANIVETES: 12€ lloguer +   
30€ fiança
· ESQUÍS DE MUNTANYA + PELLS + GANIVETES + ARVA: 15€ 
lloguer + 30€ fiança
· ARVA + PALA + SONDA: 12€ lloguer + 30€ fiança

AVANTATGES DE SER SOCI/A

SOM EL TEU



CLUB!!!!
DESCOMPTES EN CURSES
Des del club organitzem oficialment dues curses, la Tuga Trail el 
mes de maig i la Cursa de l'Esquiador el darrer cap de setmana del 
mes de novembre. En aquestes curses teniu descomptes especials 
pel fet de ser socis de la nostra entitat.
De la mateixa manera per les curses que participem com a club 
podeu tenir un preu especial en els casos que realitzem 
inscripcions d'equip.

 
FEDERA'T!
Amb nosaltres podeu federar-vos a les següents federacions:

#SomUECANOIA



SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Volta circular de dos dies a la zona del Certascan (Vall de Cardós) 
dormint al refugi de Certascan i fent dos cims amb bons descensos: 
pic de Certascan i pic de Flamisella.
Dia 1: Sortim de Quanca direcció a les bordes de Noarre. Seguim 
la vall per bosc de bedoll i més amunt de pi fins arribar a la cabana 
de Guerossos. Un cop siguem a la gran pleta de Gueresso 
trenquem per la coma de la dreta amunt fins arribar a un coll per 
on flanquejarem a la dreta fins arribar al Coll de Certascan. D’aquí 
enfilem la pala del Certascan per la dreta amb força pendent fins 
arribar a la carena. Deixem esquís i caminem fàcilment per la 
carena fins coronar el cim del Certascan. Descens: Descens pel 
mateix camí de pujada fins al coll i llavors seguir avall fins a 
l’estany de Certascan, el travessem i arribem al refugi.
Dia 2: Desfem el mateix camí que vam fer ahir fins arribar al coll 
de Certascan. Descens curt fins a l’estany blau. Tornem a posar 
pells cap a l’estany blanc i llavors anirem a cercar el coll entre el 
pic de la Lleia i el Flamisella. Aquí tindrem dues opcions o atacar 
directament el coll que és bastant dret o anar a buscar un coll més 
suau a la dreta per vorejar després el LLeia per darrera. Un cop 
allí, deixem esquís i ens queda un petit tram de cresta fàcil fins al 
cim. Descens: Baixem per la pala oest i després es va seguint el 
mateix torrent fins que el terreny ens permet virar a la dreta per 
anar a cercar les pales del damunt de la pleta Palomera. Un cop a 
la pleta baixem per la pista fins arribar de nou a Quanca. 

FITXA

COORDINADOR: Jaume 

TEMPS: dia 1 ascens 7h, descens 2h, dia 2 ascens 4h, descens 3h.

DESNIVELL: Dia 1: 1500m desde Quanca. Dia 2: 800m des del 

refugi de Certascan

MATERIAL: Esquís+pells+

ganivetes+arva+pala+sonda, 

ganyips+dinar, piolet i grampons

DIFICULTAT: general mitjana, 

esquí mitjana

FLAMISELLA/CERTASCAN
DATA: 11-12/FEBRER
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Iniciem l’ascensió des del Balneari de Panticosa   (on dormiríem al 
refugi CASA DE PIEDRA, amb seguretat - COVID-19 garantida)  
Ben aviat tindrem al davant el Garmo Negro, l’Argualas, el Feniás i 
el Gabarda, ens trobem a 1900m. Seguirem fins al Llano de la 
Mallata Alta  (2.220m)  i fent moltes Z per un tub anirem al coll, de 
2850m.  
El pendent de la pala final és pronunciat i és probable, segons les 
condicions de la neu, que no es pugui fer sobre els esquís.
Descens: Pel mateix itinerari, esperem que amb neu de pel·lícula
També es pot anar al vessant dret del riu i fer part de la darrera 
part del descens per zones més esquiables.. 

FITXA

COORDINADOR: Marisol Oliva 

TEMPS: 4,30 h pujada + 2h baixada

DESNIVELL: 1400m

MATERIAL: Esquís+pells+ganivetes+arva+pala+sonda, ganyips    

+ dinar, piolet i grampons

DIFICULTAT: general mitjana, esquí mitjana/alta

GARMO NEGRO (3064)
DATA: 25-26/FEBRER
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Situat entre les valls d'Estós, de Chistau i de Eriste, al Parc Natural 
Posets-Maladeta, el segon sostre de la serralada pirinenca es molt 
freqüentat, fàcil d'identificar per la seva silueta trapezoidal i amb 
molt bones vistes. Està envoltat pel Gran Bachimala, Gourgs Blancs 
i el Perdiguero al nord, i la zona de l'Aneto-Maladeta l'est.
Descripció: Des de la pista forestal que surt de la central elèctrica 
del poble de Eriste, el primer dia es puja des del pont 
d'Espigantosa (1.500m), travessant el bosc, fins al refugi Àngel 
Orús (2.100m). El segon dia se surt en direcció nord fins agafa la 
vall del llac Llardaneta al nord-oest, i sense arriba a entrar a la 
Canal Fonda es travessa cap el oest deixant la Dent de Llardana al 
est.
Descens: Pel mateix itinerari de pujada.
Alternativa segons la neu i els assistents:
Dia 1: Viadós - Pico La Forqueta (3.007 m) - Collado Eriste – Àngel 
Orús (6-7h aprox. i 1.340m)
Dia 2: Àngel Orús - Posets (3.375 m) - Viadós por Bal de Clots (8h 
aprox. i 1.240 m). 

FITXA

COORDINADOR: Toni Serena 

TEMPS: 1r dia aprox. 2-3h pujada, 2n dia aprox. 4-5h pujada + 

descens

DESNIVELL: 1er dia 600m, 2n dia 1275m

MATERIAL: Esquís+pells+ganivetes+arva+pala+sonda, ganyips    

+ dinar, piolet i grampons

DIFICULTAT: general mitjana, esquí mitjana/alta

POSETS (3375)
DATA: 11-12/MARÇ
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Bonica i alpinística ascensió al gran clàssic Medacorba. El primer 
dia queda opcional fer una esquiada per la zona d’Arcalís. A 
primera hora de la tarda es pujarà cap al Port de Rat i s’anirà a 
dormir a l’estany de Medacorba, tot fent un bivac. L’endemà a 
primera hora del matí ens dirigirem cap a la impressionant cara 
nord del nostre objectiu, el Gran Medacorba. 
Descens: El descens es realitzarà cap el port de Medacorba. 
Estany i port de Rat per acabar a Arcalís.

FITXA

COORDINADOR: Cel·la i Bòria 

TEMPS: 2h aproximació el dissabte i 3-4h fins el cim diumenge, 2h 

descens

DESNIVELL: 400m
MATERIAL: Esquís+pells+ganivetes+arva+pala+sonda + casc+ 
piolets. 3-4 tascons, 3-4friends, bagues per blocs, Sac de dormir/
Funda Vivac/Esterilla, sopar/esmorzar/ganyips.  

DIFICULTAT: difícil, itinerari d'alta muntanya, esquí mitjana

MEDACORBA (3375)
DATA: 25-26/MARÇ
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Recorregut seriós de travessa glaciar amb passatges obligats 
d’arestes a 4000 m. Exigeix un alt nivell alpinístic i una excel·lent 
forma física. 
1-Hôtel Weisshorn-Col Forcletta-Frilistafel- Cabane Turtmann.
2-Cabane Turtmann – Cabane Tracuit.
3-Cabane  Tracuit- Pic Bishorn (4153 m)-Cabane Ar Pitetta.
4-Cabane Ar Pitetta- espatlla  del Zinalrothorn (3732m)-Cabane 
Mountet.
5-Cabane Mountet- Zinal (Ascenció optativa al Trifthorn, 3527m).
En cas de poca innivació es canviaria de zona donat el terreny 
glaciar delicat (nombrosos séracs i esquerdes).
Allotjament en quatre refugis:
- Cabane de Tracuit (3256 m)
- Caban de l’Ar Pitetta (2786 m)
- Cabane de Mountet (2886 m)
- Cabane Turtmann (2519m). 

FITXA

COORDINADOR: Xesco i Miquel 
MATERIAL: Imprescindible: corda, talabard, piolet, grampons, 
arva, sonda, pala, cargol de glaç, jumar. Recomanable: polipast i 
manoples.
PRESSUPOST: A partir de 1000€.  

DIFICULTAT: difícil

ALTA RUTA DE ZINAL - ALPS DEL VALAIS (Suïssa)
DATA: 1-9/ABRIL
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Recorregut clàssic i lògic que ens porta a assolir el cim de 3.000 
més occidental de Catalunya i que possibilita aprofitar les dues 
bandes del túnel de Vielha. Sortirem ben d’hora de la boca sud del 
túnel a 1.600 m d’alçada tot remuntant el fons de la vall per arribar-
nos al refugi metàl·lic, ja a la part alta de la vall. D’aquest punt 
s’arriba sota el coll, on haurem de grimpar per a passar a la banda 
nord i fer cim.
Descens: Sortint del cim, ens arribarem al coll d’Alfred i amb 
baixada ràpida ens arribem als llacs de Hòro i Nere per llavors 
enfilar la sortida natural del riu Nere direcció est que al final ens 
durà a la banda nord del túnel.
Terreny allaus: Terreny complex a la part mitja-alta de la vall de 
Mulleres i sortida del coll d’Alfred. 

FITXA

COORDINADOR: Albert Orgué 

TEMPS: 7-8h

DESNIVELL: +1400m, -1660m
MATERIAL: Esquís, pells, ganivetes, frontal, DVA, pala i sonda. 
Piolet i grampons , menjar i beure adient per a l’activitat.  

DIFICULTAT: alta

MULLERES (3010)
DATA: 22-23/ABRIL
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Ascensió al cim més alt del massís de la Reserva Natural de 
Neouvielle. Iniciem l'ascensió desde l’aparcament del Llac 
d’Orédon a 1.856m. D’aquí hi han varies opcions per pujar al Llac 
d’Aubert a 2.150m. on s’acostuma a trobar el mantell nival continu 
per fer skimo (segons la data que obrin la carretera d'accés al Llac 
d’Orédon i condicions de la neu). La primera es pujar a peu per 
Les Laquettes (esquís a l'esquena). La segona: pujar en bicicleta 
per la carretera asfaltada (5 Km, 300 m desnivell) Per últim: si el 
parking del Llac d’Aubert està obert, es pot pujar en cotxe fins 
aquest punt. Un cop situats a l'alçada del Llac d’Aubert, ens dirigim 
a la presa tot passant pel davant d'un refugi lliure, per cert, en molt 
bones condicions. Guanyem alçada per una pala del davant nostre 
per seguidament canviar a direcció Nord tot flanquejant per poder 
passar la Bretxa de Barris i entrar a la glacera de Neouvielle.
Un cop a la glacera, agafem direcció Oest per unes pales amples 
de pendent constant, però de bon fer, en direcció a la Bretxa de 
Chausenque. Un centenar de metres abans d'arribar-hi, anem 
girant a l’esquerra en direcció Sud, per anar a buscar l’aresta que 
baixa del Pic Neouvielle, per una pala amb més pendent . Deixem 
el esquís al peu de l’aresta i en una facil grimpada, però aerea, 
arribem al cim. Al Llac d’Orédon hi ha un petit alberg per allotjar-
se. El que estigui interessat ha d'avisar a secretaria amb quinze 
dies d'antelació per fer la pertinent reserva. La data es orientativa. 

FITXA
COORDINADOR: Xavi Gras 
TEMPS: 4-6h ascens, 2h descens
DESNIVELL: 1.240 m desde 
Lac d’Orédon, 940 m desde 
Lac d’Aubert
MATERIAL: Esquís, pells, 
ganivetes, frontal, DVA, pala i 
sonda. Piolet i grampons , menjar 
i beure adient per a l’activitat.  

DIFICULTAT: alta

PIC DE NEOUVIELLE 
DATA: 6-7/MAIG
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SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
Sortida espectacular ja que passem per dues valls increïbles per la 
seva bellesa i solitàries. Dues valls molt poc transitades però molt 
salvatges i un cim dels més alts del Pirineu.
Sortida de dos dies. Sortirem d'Igualada i anirem a dormir zona 
Benasque ens llevarem d'hora i farem combinació de cotxes 
deixant cotxes a la pujada vall de Remuñe i uns altres a la baixada 
vall de Lliterola. Remuntarem la vall de Remuñe fins a buscar el coll 
de Lliterola farem el Perdiguero de 3222 m i baixarem per la 
mateixa vall fins a trobar els cotxes.
Descens: Baixarem per la vall de lliterola. 

FITXA
COORDINADOR: Josep Maria 
TEMPS: 5hores de pujada i 2 de baixada
DESNIVELL: 1.300m+ 
MATERIAL: Esquís, pells, ganivetes, frontal, DVA, pala i 
sonda. Piolet i grampons , menjar i beure adient per a l’activitat.  

DIFICULTAT: mitjana-alta

PERDIGUERO (3222) 
DATA: 20-21/MAIG

Pàgina 33



SECCIÓ D'ESQUÍ DE MUNTANYA

COMENTARI
De la Renclusa al Portillo superior, saltar a la glacera del Aneto i 
pujar direcció al “collado Maldito”, desviar-nos a la dreta per 
trobar la canal, Seguir fins el cim de la Maladeta Oriental 3312m. 
Descens: Buscar la canal de la rimaia i baixada fins la Renclusa i 
cap a casa.

FITXA

COORDINADOR: Joan Rabell 

TEMPS: Pujada 4-5h / 2h baixada

DESNIVELL: +1220m
MATERIAL: Esquís, pells, ganivetes, frontal, DVA, pala i sonda. 
Piolet i grampons , menjar i beure adient per a l’activitat.  

DIFICULTAT: geneal mitja, esquí mitja S3

MALADETA ORIENTAL (3312) PER PORTILLÓ SUPERIOR
DATA: 3-4/JUNY
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La secció de curses de muntanya està formada per una cinquantena 
de corredores i corredors de diferents disciplines dins del trail 
running. Dins la mateixa secció, i per afinititat de disciplines, 
trobem un grup de snow runners i de raquetes de neu (grup en el 
que hi ha en Marc Toda, actual seleccionador català de curses de 
raquetes de neu i curses per neu de la FEEC).

Aquest 2023 es presenta ben carregat de cares noves, 
especialment amb les darreres incorporacions que prometen molta 
"guerra" tant a la Copa Catalana de Curses de Muntanya, als 
circuits i a les verticals.
Recordaeu que dos dissabtes al mes són els #dissabtesdetrail amb 
entrenaments en grup per diferents zones de la nostra geografia. 

Aquest 2023 a més si esteu interessades o interessats en competir a 
les curses de muntanya organitzades tant per la FEEC com per la 
Federació Catalana d'Atletisme (o l'espanyola) també ho podeu 
fer amb nosaltres!

Si voleu més informació sobre aquesta secció, sobre les 
competicions a les que es participarà com equip, i sobre les curses 
que s'ajuda a organitzar com pot ser la Tuga Trail Castellolí o la 
Cursa de l'Esquiador, podeu posar-vos en contacte amb la 
secretaria del club i us n'informarem. 

SECCIÓ DE CURSES DE MUNTANYA
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Secció patrocinada per:



Vols començar a córrer i no vols fer-ho sol/a? Vols cuidar la teva 
salut fent exercici físic dirigit i en companyia? Tu ets UECANOIA 
Popular!

Els principis bàsics d'aquesta secció són:
· Fer salut
· Fer grup i amb això no haver d'anar sol/a
·Convertir-nos en una gran família on totes i tots els seus integrants 
són partícips del què s'hi fa, i que, a la vegada, us sentiu còmodes, 
feu bones amistats, pugueu sortir junts d'excursió, anar a fer un 
sopar...
· I com a darrer, si amb tot això aconseguim que la gent millori i li 
agradi fer esport i salut en grup, JA ENS DONEM PER SATISFETS!

A més des del darrer any s'han incorporat entrenaments específics 
per duatló i triatló. Amb la UECANOIA pots federar-te tant a la 
Federació Catalana de Triatló com a la Federació Catalana 
d'Atletisme. 

SECCIÓ UECANOIA POPULAR 
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Secció patrocinada per:

Horaris:
HIPOPRESSIUS
Dilluns de 19:30-20:30h al Club 
Excta.UECANOIA

RUNNING
Dimarts i dijous de 19:30-20:45 o 
de 20:45-22.00h a Igualada (es va 
variant)
Dissabtes a les 9:30h a l'Estadi 
Atlètic
Diumenges a les 9:00h a diversos 
espais (es va variant)

TONIFICACIÓ I ESTIRAMENTS
Divendres de 19:30-20:30h al 
Club. Excta. UECANOIA





ESCOLA ESPORTIVA DE NENES I NENS

L'Escola Esportiva segueix aquest 2023 amb una nova direcció al 
capdavant amb en Quim Vich com a coordinador, segueix creixent 
any rere any, tenint més de 100 nenes i nens que gaudeixen del 
trail i l'orientació.

L'Escola Esportiva UECANOIA està oberta a nenes i nens de 5 a 18 
anys amb moltes ganes d'aprendre, escoltar i passar-s'ho d'allò 
més bé gaudint del nostre entorn mentre aprenen a córrer per la 
muntanya.

Aquest 2023 s'impulsarà l'accés de les nenes i els nens a les 
competicions i a les curses ja siguin populars o dels calendaris de 
les federacions de muntanya i d'orientació.

L'Escola Esportiva a més assessora a escoles i ajuntaments en 
activitats relacionades amb l'orientació, així com cartografiant 
algunes zones de la comarca.

ACTIVITAT
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
HORARI: 17:30 a 19:00h, de setembre a juny
LLOC: el punt de trobada és a l'Estadi Atlètic d'Igualada

ESCOLA ESPORTIVA DE TRAIL I ORIENTACIÓ
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ESCOLA ESPORTIVA D'ADULTS

Amb la idea de donar continuïtat als de més de 18 anys, i de 
permetre un espai d'entrenament a mares i pares dels alumnes de 
l'Escola (l'entrenament coincideix amb l'horari de l'escola dels 
menors), tenim un grup d'adults.
Entrenaments amb esperit de l'Escola Esportiva: per la muntanya, 
millora del rendiment i molta diversió. Estan encarats i dirigits a les 
curses de muntanya específicament i a les curses d'orientació.

ACTIVITAT
Dimarts i dijous
HORARI: 17:30 a 19:00h, de setembre a juny
LLOC: el punt de trobada és a l'Estadi Atlètic d'Igualada
Si els grups van creixent tenim la possibilitat d'ampliar dies i 
horaris amb la mateixa quota. Els entrenaments estan dirigits per 
un tècnic qualificat a partir d'una planificació específica.

I si tens un objectiu concret, algun repte, segur que podem 
ajudar-te. Et farem entrenaments personalitzats, només has de 
parlar amb nosaltres.

Podeu venir a provar qualsevol dia sense compromís.
Més informació a la web www.uecanoia.cat/escola-esportiva

ESCOLA ESPORTIVA DE TRAIL I ORIENTACIÓ
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L'objectiu de 2Rodes Escola de Ciclisme UECANOIA és introduir  
les nenes i els nens al món del ciclisme i fomentar l'estima per la 
natura i el treball en equip.

L'escola utilitza el Parc de Puigcornet i l'entorn privilegiat de la 
Conca d'Òdena per dur a terme la majoria de les seves activitats.
Els darrers anys s'han creat diversos grups més de l'Escola a més 
del d'Igualada a diverses poblacions de la comarca com poden ser 
Capellades, Piera, Vilanova del camí, La Pobla de Claramunt i 
Santa Margarida de Montbui.

L'escola de ciclisme està oberta a nenes i nens de 4 a 18 anys 
(infantil i secundària), i ofereix també la possibilitat de tenir grups 
de perfeccionament per adults.

Igualada

2RODES ESCOLA DE CICLISME
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Secció patrocinada per:

Primària
Dies: dilluns, dimarts, dimecres, 
dijous i divendres
Horari: 17:30h – 19:00h
Dissabtes de 9:30h – 11:00 (estiu) 
10:00h – 11:30h (hivern)

Secundària
Dies: dilluns nivell tecnificació i 
competició, dimecres nivell 
tecnificació i/o competició, dijous 
nivell tecnificació
Horari: 17:30 h – 19:00 h. 
Divendres 16:00h – 17:30h (hivern) 
17:30h – 19:00h (estiu)

Primària
Vilanova del Camí: dimarts de 17:30 a 19:00h a Can Titó
Sta. Margarida de Montbui: dijous de 17:15 a 18:45h al Club Esportiu Les 
Moreres
Piera: dimarts de 18:30 a 20:00ha la urbanització Can Mas, i dijous de 18:30 
a 20:00h a Can Aguilera
Capellades: dimarts de 17:15 a 18:45 a la Font Trobada
La Pobla de Claramunt: dijous de 17:15 a 18:45h a l'Escola Maria Borés



A la secció d’orientació seguim amb moltes ganes de donar a 
conèixer el nostre esport a la comarca. 
La nostra secció participa de les modalitats de rogaining, cursa a 
peu (llarga, mitjà, esprint i relleus), nocturnes, raids d’aventura i 
modalitat de btt-o.
Us convidem a venir i a provar aquest esport, apte per a totes les 
edats i ideal per a tots aquells que els hi agrada fer activitats a la 
natura. Organitzem entrenaments puntuals i participarem en 
proves del calendari català i espanyol de rogaining, curses 
d'orientació i raids d'aventura.

Les activitats pròpies organitzades d’aquesta temporada són:

PRIMAVERA 2023
XXXV Cursa de l’Anoia i Campionat de l’Anoia Escolar 
d’Orientació
HORA: Matinal
LLOC: Igualada (mapa nou al nord de la ciutat)
Prova popular d’orientació on hi haurà diferents nivells i 
categories. Trobareu més informació  i inscripcions a la web: 
www.escolaesportiva.cat  i  a la web del club. Aquesta activitat 
serà gratuïta pels i les esportistes escolars de l’Escola Esportiva del 
club.
ORGANITZA: Secció orientació, Escola Esportiva UECANOIA, Club 
Orientació Catalunya i Consell Esportiu de l’Anoia

TARDOR 2023
III Raid Popular Ciutat d’Igualada
Tercera edició del raid popular Ciutat d’Igualada, ideal per tots 
aquells principiants que s’inicien en el món dels raids d’aventura. 
Equips de 2 o tres persones. Prova multiesportiva que transcorrerà 
per la Conca d’Òdena. 
Més informació a: raidpopularciutatigualada.blogspot.com i a la 
web del club

SECCIÓ CURSES D'ORIENTACIÓ
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ORGANITZA: Secció orientació, Escola 
Esportiva UECANOIA, Club Orientació 
Catalunya i Ajuntament Igualada



La secció BTT oficial del nostre club, té com a dies oficals de 
sortida tots els diumenges de l'any. La comunicació es realitza pels 
diferents grups de Whatsapp de la secció i és per on es convoquen 
els entrenaments i les sortides oficials (grups regulats i moderats 
on només s'hi fan comunicacions de la pròpia secció).

Al ser un grup molt nombrós no sempre les sortides són 
freqüentades per tots els seus integrants, a excepció de la sortida 
"La clàssica nocturna" del club i de l'esmorzar de Nadal.

De la mateixa manera hi ha un parell de sortides "estrella" que 
s'acostumen a fer a la primavera (p.ex. pujada al Puigmal, 
d'Igualada a St.Llorenç de Morunys, etc).

També s'acostumen a fer sortides els dimecres a la tarda sigui 
l'època de l'any que sigui. Dins del grup hi ha diversos nivells, 
disciplines in tipologies de btt (elèctrica o atmosfèrica) de manera 
que tothom pot trobar el que el faci sentir més còmode. 

SECCIÓ BTTRUS UECANOIA
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Secció patrocinada per:



La marxa nòrdica és un exercici aeròbic integral que treballa 
simultàniament la resistènia, força, fleibilitat, coordinació i 
equilibri. És graduable en intensitat per a cada persona, edat, 
condició física prèvia i objectiu, i a més millora la postura!

Sortides del primer semestre
• 29 gener. Sortida pels boscos de Santa Maria de Miralles.
• 19 febrer. Sortida pels camins i corriols del Bruc.
• 19 març. Sortida pels camins i corriols d’Òdena.
• 30 d’abril. Sortida pels camins i corriols de Castellolí.
• 21 de maig. Sortida pels camins i corriols de Carme.
• 17 juny. Sortida pels camins i corriols amagats de La Llacuna. 
• 16 Juliol. Sortida per la cara nord de Montserrat.

Sortides del segon semestre
• 24 Setembre. Sortida pels camins i corriols de Sant Martí de Tous.
• 22 Octubre. Sortida pels camins i corriols de Montserrat cara sud.
•19 Novembre. Sortida pels camins i corriols dels voltants de Calaf.
• 17 Desembre. Sortida especial pels voltants d’Igualada per 
aconseguir recaptar fons per la Marató de TV3.

Sortides "estrella"
• Una sortida hivernal el mes d’abril pels Camins i corriols del 
Montseny.
• Una sortida primaveral a mitjans de maig pel Trabucador del riu 
Ebre.
• Una sortida estival a primers de Juliol pel Camí de Ronda de 
Palamos a Calella de Palafrugell.
• Una sortida de tardor a mitjans d’octubre pels volcans de la 
Garrotxa i la Fageda d’en Jordà.

SECCIÓ DE MARXA NÒRDICA
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Secció parocinada per:



Benvolgudes i benvolguts,

Us compartim la graella de sortides que hem preparat per aquest 
primer semestre de 2023. Com és ja una costum, el nostre punt de 
trobada és l'estàtua del General Vives del capdamunt del passeig 
Verdaguer d'Igualada a les 7:30 (amb alguna excepcií, estigueu 
atents/tes al calendari).

Us hi esperem!

SECCIÓ DE VETERANS
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P=Passejada, E=Excursió

· Sortides en cotxes particulars des de davant de l'estàtua del General Vives, a l'inici 

del Passeig Verdaguer d'Igualada

·  Tingueu en compte els canvis d'horari de les sortides

· Estigueu atentes i atents a les comunicacions del club per qualsevol canvi de 

programació!

SECCIÓ DE VETERANS
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59a EDICIÓ DELS CAMPAMENTS FAMILIARS D'ESTIU

Durant la primera quinzena d'agost, del 31 de juliol al 13 d'agost 
(dates a confirmar), una bona colla de famílies passarem uns dies 
gaudint de la natura, bones excursions i de la vida del campista.
Aquesta serà la 59a edició d'aquests campaments familiars que han 
omplert de records i anècdotes a diferents generacions de socis i 
sòcies.

El format dels campaments és molt obert i s'hi poden fer activitats 
en família o en grup, i segons les aficions de cadascú: escalada,, 
sendenderisme, ascensions, btt, etc
L'agenda és completament oberta però sí que el primer dissabte 
de campaments és el dia en el que ens trobem tots plegats i fem la 
xocolatada, gimcana infantil i el Sopar del Campament; preneu-ne 
nota ;)

Encara hi ha molts racons del Pirineu per descobrir i d'altres per 
tornar-hi, per això aquest any anirem a... seguiu atents que aviat us 
ho informarem!

CAMPAMENTS D'ESTIU
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Secció patrocinada per:



En arribar a finals d'any organitzem el tradicional Curset d'Esquí 
Alpí. Aquest curset està pensat per ensenyar a esquiar o millorar el 
nivell d'esquí als nens i nenes a partir de 7 anys que s'hi inscriuen. 
No posem edat màxima per participar-hi acollint també als i les 
joves que volen romandre al curset de manera personalitzada. Es 
fan 5 grups diferents, amb dos monitors del club en cada un d'ells, 
repartits segons el nivell d'esquí de cada cursetista. Les classes es 
duen a terme en sessions de matí i tarda a les pistes del domini 
esquiable de GRANDVALIRA (Andorra). Cal tenir present que és 
necessari ser soci del club per participar-hi.

L’allotjament el tenim reservat com cada any al refugi Aina de 
Canillo. És un equipament que s’ajusta perfectament a les nostres 
necessitats i on ens hi sentim com a casa perquè ja fa 40 anys que 
hi anem. Les classes d’esquí van a càrrec dels nostres monitors i 
també de monitors de GRANDVALIRA. La sortida es fa sempre el 
dia 26 de desembre a les 5 de la tarda de l’estació d’autobusos 
d’Igualada i la tornada el dia 31 a les 19’30 h. en el mateix indret.

El preu és força ajustat perquè els 12 monitors del nostre club que 
hi treballen ho fan de manera altruista i inclou les classes d’esquí, 
els transports fins a Andorra i els de cada dia per pujar i baixar de 
Canillo fins al telecabina de Soldeu, el forfait pels cinc dies, la 
pensió completa al refugi, la cursa cronometrada, etc. En acabar 
les classes d’esquí, després de la sessió de dutxa, els nens i joves 
participants poden optar pel cinema, jocs de taula diversos, tenis 
de taula, lectura… També fem alguna visita al poble de Canillo i al 
seu Palau de Gel. Tots els participants tenen reservat el guarda 
esquís al Pla dels Espiolets (Soldeu) de manera que només els han 
de portar el primer dia i l’últim. La resta queden guardats a 
l’estació. El dinar també el fem a les pistes amb picnic. Els 
remuntaments per accedir al domini de GRANDVALIRA els fem des 
del telecabina de Soldeu.

Les places són limitades. Els participants del curset de l'any 
passat tenen plaça garantida (sempre que formalitzin la inscripció 
dins del plaç establert -generalment novembre-).

Per a més informació podeu trucar al club o a la nostra pàgina web 
www.uecanoia.cat/curset-esqui-alpi.

41è CURSET D'ESQUÍ ALPÍ
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Club Excursionista UECANOIA 2023


