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MONIS: 
 
Bernat Godayol, Mireia Espuñes, Martí Sebastiani, Aina Garcia, Tomàs 
Cuatrecasas 
 
INSCRIPCIÓ: 
Haureu de fer un únic pagament anual de 40€  o  bé 30€ pels que tinguin germans 
inscrits a iniciació. Nosaltres haurem de disposar de la següent documentació per a 
cada inscrit: 
1. Fitxa d’autorització anual, a firmar cada nou curs.  
2. Fotocòpia del carnet de la Seguretat Social o mútua permanent.  
3. Una fotocòpia del carnet de vacunació.  
4. Ser soci de la UEC de Gràcia.  
5. Federació en la modalitat pertinent. 
6. Fotocòpia dels tutors legals.   
7. Tenir actualitzades les autoritzacions específiques com fotos de carnet, permisos, o 
drets d’imatge.  
  
 

ASSISTÈNCIA: 
Els darrers anys l’afluència de participants a la UEC de Gràcia ha crescut molt. Cada cop 
hi ha més llista d’espera i per això ens cal tenir algun criteri per tal de regular els 
nostres inscrits.  
Si hi ha participants que no assisteixen durant dues sortides seguides, se’ls enviarà un 
correu amb ànim informatiu i per tal de saber-ne els motius, en cas que no en tinguem 
notícies. En cas que s’arribi a faltar a una tercera sortida consecutiva sense justificació 
vàlida, es perdria la plaça i s’obriria la llista d’espera.  
 
 

PAGAMENTS:  
 
Els pagaments els fareu en aquest compte i en cap altre!!!! 
 

ES71 2100 0644 5702 0026 4844 
 

TOTS ELS PAGAMENTS QUE NO FEU EN AQUEST NÚMERO NO SERAN VÀLIDS. ELS 
ANTICS COMPTES HAN QUEDAT ANUL·LATS. 
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CALENDARI SORTIDES 2019-2020 
 

19/ 20 OCTUBRE EXCURSIONISME 

16/17 NOVEMBRE EXCURSIONISME 

14/15 DESEMBRE HIVERNAL 

18/19 GENER HIVERNAL 

14/15/16 FEBRER ESQUIADA 

21/22 MARÇ HIVERNAL/EXCURSIONISME 
(depèn de la neu) 

18/19 ABRIL ESCALADA 

18/19  MAIG Azimut/SENDERISME 

20/21 
(pot ser que canviï en 
funció de la Gràcia-

Montserrat) 

 
JUNY 

PRE-CAMPAMENTS 

A DETERMINAR JULIOL CAMPAMENTS 

 
REUNIÓ DE FOGONET 

 
Us recordem que les reunions de fogonet tindran lloc el divendres de la setmana abans 
de la sortida. Us enviarem un e-mail per recordar-vos el dia de la reunió.  

La reunió de fogonet servirà per parlar de com anirà la sortida, quin material s’haurà 
de portar i perquè s’organitzin els grups de fogonet.  

 

Si no podeu venir a la reunió de fogonet o a la sortida envieu-
nos un e-mail, si us plau. 
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COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?  
 
A través del mail: 3ergrupiniciacio@gmail.com 
 
 Si ho preferiu recordeu que ens podreu trobar a la UEC cada divendres de 20h a 22h!  
C/Encarnació 131-133, baixos.  
 
O si teniu consultes o dubtes generals podeu parlar amb secretaria: 
Telf secretaria: 932 853 454  
 
Podreu disposar del grup de whatsapp, però només es farà servir perquè els monitors 
us informem de canvis d’última hora com ara, si ens endarrerim en l’hora d’arribada. 
 

Us adjuntem també una còpia de l’autorització que heu de dur a cada sortida. Us 
recordem que cap nen o nena sense autorització podrà venir a la sortida.  
Podeu trobar més autoritzacions a la web:  
http://www.uecgracia.cat/seccions/iniciacio/tercer-grup 
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http://www.uecgracia.cat/seccions/iniciacio/tercer-grup


 
 
“Des de l’equip de monitors i monitores de la Secció d’Iniciació de la UEC de 
Gràcia creiem necessari un recordatori que a vegades es pot passar per alt. 
Som molt conscients de la responsabilitat que pesa damunt nostre a l’hora de 
portar els nens i nenes a la muntanya. També sabem, per la nostra experiència 
a la muntanya, que aquesta pot ser dura, que pot haver-hi incidents i accidents, 
i que aquests poden ocórrer a qualsevol muntanyenc, fins i tot als més 
experimentats. És per això que, com a monitors que som, prenem i prendrem 
les màximes precaucions a l’hora d’anar a la muntanya. Tot i així no sempre és 
a les nostres mans el control sobre el que pot passar.” 
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