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Benvolguts i benvolgudes excursionistes, 
 
Per a qualsevol tràmit o informació que no pugueu realitzar per correu electrònic a 
l’adreça correu@excursionistes.cat posem a la vostra disposició aquest número de 
telèfon mòbil: 636 214 880 (horari de 19 a 21 hores) per atendre les vostres consultes. 
 
Les reunions de Junta d’EXCURSIONISTES.CAT es fan tots els dimarts -no festius- de 
19.00 a 20.15, al Centre Cívic M. Aurèlia Capmany, a l’avinguda d’Àngel Sallent 55, de 
Terrassa. Agost tancat. 
 

AGENDA 

Maig 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Divendres 6 
De la platja de Castelldefels fins Barcelona 

per l’interior de l’aeroport del Prat 
Nocturna 

C.U.B  
Sense Presses 

Dissabte 7 Sortida al Delta del Llobregat Matinal 
T-Marxa 

Nòrdica de 
Terrassa 

Diumenge 8 V RUTA DELS CAMINS HISTÒRICS Jornada Especial 
Unió de Centres 
excursionistes 

Dissabte 14   
El Riu Llobregat: des de Berga Fins a 

Manresa 
Diürna 

C.U.B. Sense 
Presses 

Diumenge 15 
2ª etapa: Llívia – Sta Maria de Quadres - 

Isòvol  
Camins de Sant Jaume 

per la Cerdanya i el Segre 
HISTÒRIA 

Dimecres 18 
El parc de l’Oreneta i el Monestir de 

Pedralbes 
Barcelona VETERANS 

Diumenge 22 Excursió per Sant Llorenç del Munt i l’Obac Matinal 

T-Marxa 

Nòrdica 

Terrassa 

Dissabte 28 15ª etapa: La Figuera – Sant Jeroni 
Camins del Sender Gran 
Recorregut de Catalunya 

GR7 (GR171 i GR174) 
MUNTANYA 

Diumenge 29 
Sant Pere de Casserres – Sant Feliuet i Sant 

Pere de Savassona – Tavernoles 
- CULTURA 

Dissabte 4 
JUNY 

Tram de Sant Cugat del Vallès a les Fonts de 
Terrassa  

Camins de Sant Jaume 
per Catalunya – XXV 

Setmana del Medi 
Ambient 

HISTÒRIA 



Diumenge 5 

JUNY 
12 hores en bici per Terrassa (4ª edició) 

XXV Setmana del Medi 

Ambient 

C.U.B. Sense 

Presses 

 

 
 

* A TOTS ELS ASSOCIATS I ASSOCIADES: 
 

Us recordem que heu de renovar la vostra condició de socis/sòcies, 
ingressant 20€ (si rebeu el programa d’activitats per correu electrònic) o 25€ (si el 
rebeu per correu postal). El número IBAN del compte és el  ES84 0182 6260 
0802 0802 0521 (BBVA). Us preguem indiqueu NOM i COGNOMS per 
facilitar la vostra identificació. 
 

 

* ALS QUI DESITGEU ASSOCIAR-VOS: 
 

Heu de passar un dimarts no festiu per la nostra seu social, amb la finalitat de 
complimentar alguns tràmits administratius. Es una condició indispensable.  
 

 

* ALS QUI DESITGEU TRAMITAR LA TARGETA DE LA FEEC.  
 

Podeu assistir un dimarts no festiu a reunió de Junta on us informaran de les 
modalitats existents, i aportant les dades dels interessats i el cost de la targeta, us 
en podrem fer els tràmits corresponents. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Sortida Nocturna 

 
De la Platja de Castelldefels a Barcelona per 

l’interior de l’aeroport del Prat  
 
 

Divendres, 6 de maig de 2016 

Excursió nocturna amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col·lectiu d’Usuaris de la 
Bici SENSE PRESSES, des d’Excursionistes.cat. 

L’itinerari previst comença a l’estació de tren de Platja de Castelldefels des d’on ens 

dirigirem, pel passeig marítim d’aquesta població, cap a Gavà. Entrarem dins el Parc 
Agrari del Baix Llobregat i, a través dels seus camins arribarem fins al carril bici que 
creua tot l’aeroport de Barcelona. El seguirem sencer fins al Prat de Llobregat, lloc on 
creuarem el riu Llobregat per entrar a la Zona Franca. Travessarem tot aquest complex 
industrial fins arribar als peus de la muntanya de Montjuïc, la qual vorejarem pel 
passeig de la Zona Franca i la Gran Via. Arribarem a la plaça Espanya de Barcelona i 
continuarem, per carril bici, fins a l’estació dels FGC de Plaça Catalunya. Uns 30-35 km 
aprox. totalment planers. 

* Lloc i hora de sortida: a l’estació de Renfe de Terrassa a les 19:35 h. (el tren surt a 
les 19:44 h). Baixarem a Sants per canviar de tren (agafarem el que surt a les 20.45 
hores en direcció Vilanova i la Geltrú). Començarem a pedalar cap a les 21.10 h, just 
després de l’arribada d’aquest tren a l’estació de Platja de Castelldefels. 

* Tornada: en tren dels FGC des de l’estació de Pl. Catalunya de Barcelona, a temps 

d’agafar l’últim tren o algun d’abans. Com a màxim arribarem a Terrassa a les 2.32 h. 

* Material necessari: bicicleta, casc, llum potent i material per a possibles punxades. 
Pararem en algun lloc adient per picar alguna cosa. 

* Vocals: Xavi Oller 

* Pressupost: bitllet de tren d’anada (Terrassa-Platja de Castelldefels) i tornada 
(Barcelona-Terrassa). Pels dos viatges en teniu prou amb una T-10 de 3 zones. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 4 de maig) a l’adreça electrònica 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. Els menors han 
de anar acompanyats de una persona adulta. 

Ni els organitzadors, ni l’entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que 
puguin rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d’evitar-los. 

Aquesta excursió NO es cap prova competitiva. La intenció és una pedalada nocturna 
per gaudir de la platja del Baix Llobregat. 
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T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 
 

Matinal al Delta del Llobregat 
 
Dissabte, 7 de maig de 2016 
 
Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 

Hora i lloc de sortida a Terrassa:08:00h, Hotel Don Cándido. 

L’hora de trobada al Prat serà a les 09:00h 
Us insereixo l’enllaç del punt de trobada al Prat de Llobregat: 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12817377 

Característiques de la ruta: Ruta circular de 12 km de nivell fàcil, apte per a tothom, 

per la desembocadura del Llobregat, al Prat de Llobregat. 

Passejarem pels camins que transcorren pel Delta del Llobregat, guaitarem les aus i 
veurem aterrar els avions. 

No cal inscripció prèvia, només cal ser al lloc i l’hora indicades. 

Material necessari: pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), roba i calçat apropiat 
per caminar per la muntanya, esmorzar  i beguda i repel.lent d’insectes. 

Vocals: Imma Molina i Pep Cuadra 

Ni els organitzadors ni l’entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que 
puguin rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d’evitar-los. 

 

 

 
 

Excursionistes.CAT 
V Ruta dels Camins Històrics 

 

Diumenge, 8 de maig de 2016  

TROBADA De 7:30 a 8:00 hrs del matí al 
Pavelló Municipal de MATADEPERA. 

Excursionistes.cat conjuntament amb el Club Muntanyenc de Terrassa, la Secció 
Excursionista del Club Natació Terrassa i la Unió Excursionista de Matadepera formen la 
Comissió Organitzadora de la Ruta dels Camins Històrics. 

Com és tradicional en aquesta ruta, de periodicitat bianual, a cada edició invertim el 
sentit de la marxa, que transcorre pels camins històrics del massís de Sant Llorenç del 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12817377


Munt i de l’Obac, i pretén reivindicar un excursionisme no competitiu, d’esforç, però 
sense presses. 

Itinerari: Pavelló de Matadepera, Riera de les Arenes, Collet de Can Roure, Torrota de 

l’Obac, Pou de Glaç, Coll de Daví, Coll de Tres Creus, Coll de Boix, La Mata, Coll 
d’Estenalles, Coll d’Eres, Font del Llor, Vall d’Horta, Pi de les Quatre Besses, Ermita de 
les Arenes, La Castellassa de Can Torres, Collet dels Forns, Font de la Tartana, i Pavelló 
de Matadepera. 

En total, 34 quilòmetres de recorregut.  Els participants trobaran un seguit de controls 
establerts al llarg de la ruta en els quals es repartiran l’esmorzar, el dinar, aigua i 

diversos avituallaments. 

Per conèixer més detalls d’aquesta ruta us podeu connectar al web, 
www.rutadelscaminshistorics.blogspot.com, on, a part de les novetats d’aquesta edició, 
trobareu altres dades de consulta com les fotos d’edicions anteriors, o el mapa de la 
ruta i dels desnivells que us podreu descarregar. 

 
 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
El Llobregat: des de Berga fins a Manresa 

 
Dissabte, 14 de maig de 2016 

Excursió diürna i de tot el dia amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col·lectiu 
d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES des d’Excursionistes.cat. 

Itinerari lineal amb sortida des de la ciutat de Berga. Ruta que transcorre gairebé 
íntegrament pel costat del riu Llobregat. Començarem per l’antiga via verda del 
Llobregat, des del nucli de Pedret fins a la colònia de cal Rosal. Seguirem cap a 
Gironella, Puig-Reig i la colònia Vidal, una de les més ben conservades del passat 

industrial de la zona. A continuació creuarem la riera de Merlès i continuarem cap a 
Navàs, Balsareny (passarem per sota del seu castell) i arribarem a Navàs. Des d’aquí 
ens dirigirem cap a Sallent i el parc de l’Agulla per acabar la sortida a Manresa. El 
recorregut combina camins asfaltats amb poc trànsit, senders i pistes de terra en bon 
estat, tota ella majoritàriament planera, exceptuant algunes baixades fortes al principi. 
En total pedalarem uns 60-65 km. 

* Lloc i hora de sortida: a la parada de bus del passeig 22 de juliol més propera a 
l’estació de RENFE de Terrassa (direcció Rambla) a les 07:30 hores, a punt per 
carregar les bicis al bus. Sortirem puntualment a les 08:00 h per ser a Berga cap a les 
09:15 h. 

* Tornada: en tren, des de Manresa, al llarg de la tarda. 



* Material necessari: bicicleta, casc, esmorzar, aigua i material per a possibles 
punxades. També cal portar el dinar, ja que el recorregut és força llarg i així anirem 
més lleugers. 

* Vocals: Carles Comellas, Toni Crusellas i Xavier Oller. 

* Pressupost: El desplaçament d’anada es farà en autocar de 25 places, amb un 
import de 15 € pels socis i 18 € pels no socis. La tornada es farà en tren des de 
Manresa (el preu del bitllet és inferior als 4 €) 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 12 de maig) a l’adreça electrònica 

cub.sensepresses@gmail.com. Abans d’aquesta data es poden tancar les inscripcions si 
s’arriba a la xifra adient per a un bon desenvolupament de la pedalada. El tancament el 
posarem al Facebook i Xat de Sense Presses (whatsapp) i si hi ha baixes l’organització 
les cobrirà amb la llista de reserva. 

Un cop feu la inscripció us donarem el número de compte bancari per fer l’ingrés de 
l’import del bus. 

Ni els organitzadors, ni l’entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que 
puguin rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d’evitar-los. 

Aquesta excursió NO és cap prova competitiva. La intenció és una pedalada per gaudir 
del camí del Llobregat i els seus paisatges. 

 

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camí de Sant Jaume per la Cerdanya i el Segre 

 

2ª etapa:  
Llívia a Santa Maria de Quadres – Isòvol 

 
Diumenge, 15 de maig de 2016  

 

Uns 17,5 km, aproximadament. 

Itinerari previst: Llívia, Ur, Sant Jaume de Rigolisa, Puigcerdà, Sant Martí d’Aravó, Ntra. 
Sra. Del Remei, Bolvir, Molí de Ger i Santa Maria de Quadres. 

Una vegada arrivats a Llívia iniciarem el nostre camí seguint pel carrer del Camí d’Ur i 
per la Rue de Llívia. Farem la nostra entrada a Ur i continuarem pels carrers François 
Fabre, Jean Sarret, avinguda Emmanuel Brousse fins arrivar a l’església románica de 
Sant Martí d’Ur, tornarem a agafar l’avinguda d’Emmanuel Brousse per creuar la Route 
d’Espagne, resseguint pels carrers d’Ansaneres, de la Plantade i de Bell-lloc fins arrivar 

a Sant Jaume de Rigolisa. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


La primitiva església dedicada a Sant Jaume apòstol va ser destruïda per les tropes 
franceses el 1793 a la Guerra Gran i fou restaurada per la família Guasc. El lloc actual 
de l’església de Sant Jaume de Rigolisa, a prop de les Ansaneres, al costat del riu Raür, 
fou traslladat per la família Macià i Bonaplata. L’església comptava amb un retaule gòtic 

del mestre cerdà Pere Borrell que es va perdre el 1936. És un temple neogòtic amb un 
portal d’arquivoltes ogivals i una gran rosassa, amb un estilitzat campanar de torre de 
17 metres, amb coberta piramidal de pissarra. 

Fent la nostra entrada a Puicerdà pel paratge de Rigolisa, plaça de Dionís Puig, passeig 
de la Sèquia i donarem la volta al llac pel carrer del Dr. Piguillem fins arrivar a 
l’avinguda Pons i Gasol, continuarem per la plaça de Barcelona, la rambla de Jose Maria 
Martí, plaça dels Herois, plaça de Santa Maria, carrer Major, plaça del Reg, passeig del 

Torreó, ronda dels Torreons, carrer Pas de la Casa, paratge de Sant Martí, carrer de 
Mas d’en Po, pont de Sant Martí, creuarem el riu Aravó, la carretera GIV-4035 i 
seguirem per la carrera vella de la Seu d’Urgell, deixant al nostre Esquerra Cal Montellà, 
passarem el Mas Aransó i de seguida arrivarem a la Torre del Remei. Farem la nostra 
entrada a Bolvir pel carrer Antoni Elies i de seguida sortirem el carrer del Camí Real, 
creuant la N-260, amb molt de compte, passarem la Colomina, creuarem el torrent 
del Cuar, el rec de les Deveses de Niula, deixant a la nostra esquerra el Molí de Ger, 
creaurem el torrent de Montmalús i una pista que, resseguint-la, ens postaria al 
municipi d’All i ja de seguida arribarem a l’ermita románica de Santa Maria de Quadres. 

Si per motius de caire tècnic l’autocar no pogués recollir-nos a Santa Maria de 
Quadres ens caldrà caminar un parell de quilòmetres fins les afores d’Isòvol. 

DIFICULTAT: BAIXA 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació d’autobusos, a les 7:00 del matí. Tornada: 
al llarg de la tarda. 

* Activitat organitzada conjuntament amb Excursionistes.cat. 

* Vocals: Andreu Alcaraz, Carme Carrique i Joan Miquel Aznal. 

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 € (només autocar), els menors 
de 18 anys, 7 €. Els associats/des a l’atur 10 €. 

* El desplaçament es farà amb un autocar de 55 places. Data límit per fer les 
inscripcions: dijous 12 de maig o abans, en cas de quedar exhaurides les places 

* Inscripcions i més informació: al telèfon 646.615.016 (Només us podem atendre de 
19 a 22 hores), o als correus electrònics: amicscamisantjaume.terrassa@hotmail.com, 
andreualcaraz@gmail.com 

Propera etapa: Juny 2016, COLLIURE-BANYULS. 

L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants derivats d’imprudències o negligències dels mateixos. El fet d’inscriure’s en 
aquesta activitat suposa l’acceptació plena d’aquestes normes. Es podrá anul.lar la 
reserva fins a 48 hores abans de la sortida, en cas de fer-ho posteriorment es 
tindrà que abonar l’import establert.  

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Gran
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Borrell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosassa


Vocalia de Veterans 

 

Barcelona: el Parc de l’Oreneta i el Monestir de 
Pedralbes 

 
Dimecres, 18 de maig de 2016 
 

Descripció de la sortida: 

Es tracta de realitzar una sortida de caire cultural i recreativa per la ciutat de Barcelona 
que ens portarà a visitar el parc urbà de l’Oreneta (on podrem esmorzar encara que no 
hi ha servei de bar) i el Real monestir de Santa Maria de Pedralbes. 

Després de la passejada i la visita guiada anirem a dinar tots plegats. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa 

Estació d’Autobusos a un quart de nou del matí (8,15 hores). 

Desplaçament: en autocar (per l’anada), metro (pel desplaçament per Barcelona) i tren 
(per la tornada). 

Arribada a Terrassa: al voltant de les sis de la tarda (18 hores). 

Vocal: Josep Alemany. 

Notes: 

• Pressupost: 

15 euros del desplaçament en autocar de Terrassa a Barcelona, del metro pel 
desplaçament urbà i de la visita guiada. 15 euros del cost del dinar (restaurant). 

La tornada va a càrrec de cada persona segons horari que convingui. 

• Cal fer la inscripció entre els dies 4 de maig (primer dia) i 16 de maig (darrer dia) 
trucant per telèfon o via WhatsApp2 al Jordi Posas al 639.226.343 (només de 19 a 21 
hores) o via correu electrònic (jposas@telefonica.net). 

• Des de la vocalia de Veterans d’Excursionistes.cat no podem garantir l’exactitud dels 
horaris d’arribada de les excursions ja què per causes alienes a la nostra voluntat 
aquests poden patir canvis de darrera hora. 

Si utilitzeu el WhatsApp escriviu el vostre nom i cognom en el missatge. 

 

 
 



 

T-Marxa Nòrdica de Terrassa 
Excursió per Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

Diumenge, 22 de maig de 2016 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 

Característiques de la ruta: Ruta lineal de nivell moderat d’uns 20km per Sant 

Llorenç del Munt 

Començarem a La Mata, passarem per la Coma d’en Vila, Coll Tres Creus, Pou de Glaç, 
dipòsits i Can Bogunyà fins arribar a Terrassa. 

Per a desplaçar-nos a La Mata agafarem el primer autobús que va cap a Mura, us 
insereixo l’enllaç de l’horari perquè escolliu el lloc per agafar-lo que us vagi millor. 

L’hora prevista d’arribada a La Mata (Coll d’Estenalles) és a les 09:05h 
http://www.tgo.net/index.php/horaris-3/horaris-m1-11 

Ni els organitzadors, ni l’ entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que 
puguin rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d&#39;evitar-los. 

Aquesta excursió NO és cap prova competitiva. La intenció és una pedalada per gaudir 
de la riera de Rajadell i els seus paisatges. 

 

 

 
VOCALIA DE MUNTANYA 

Senders 2008 – Camins del Sender de GR de Catalunya GR7 

(El GR171 i el GR 174) – La Seu d’Urgell – Refugi del Caro 
 

15ª etapa del GR7:  
La Figuera – Sant Jeroni 

 

Dissabte, 28 de maig de 2016 

Avui encara en el mes d’abril estem preparant la segona etapa o tram (es prepara uns 
mesos abans davant de l’ordinador !), i una vegada més, espero no us comportarà cap 
mena d’enrenou a vosaltres, caminadors, respecte el que veniu fent amb la Vocalia de 
Muntanya – Senders 2008: el gran i primer GR que va ser pintat (i no repassat per les 

marques de pintura !!!), a les terres catalanes,  i va èsser el primer camí del GR al 
nostre estat que anava des d’ Andorra fins a les terres castellonenques. 

És fàcil mirar per on anem, perque ja hem anat de l’Alt Camp al Baix Camp, i ara ens 
trobem a la comarca del Priorat. O sigui que mentre avnacem i anem fent, és qüestió 
de canviar el nostre tarannà, i en començar a veure com hem anat fent la coneguda 
comarca del Priorat,  quan arribem a la vora de Mas de Piñol i veiem el riu Ebre de mes 

a la vora, serà quan el nostre neguit s’obrirà  cap a la nova comarca que és la de la 
Ribera d’Ebre, on tindrem el final d’etapa o tram. 

http://www.tgo.net/index.php/horaris-3/horaris-m1-11


Quan arribem al poble de Garcia, poblet petit i encantador, tindrem el riu al nostre 
abast; aquí un punt sortim del poble hi havia un pas que traspassava el riu Ebre, mes 
ara no està disponible i haurem de caminar quelcom més; així, en arribar al Mas de la 
Ventureta Vella haurem d’enfilar-nos i anar molt en compte per passar per sota del pont 

de la via de tren, anar a guanyar l’altre riba i agafar el camí per seguir per les Sènies de 
Garcia cap a Sant Jeroni. 

Per últim, el lloc anomenat Sant Jeroni només s’asimila de paraula amb el que hi ha a 
Montserrat; aquest és molt esvelt per a nosaltres d’admirar-lo, com també des del 
Bages. 

Ara hi ha a través del mapa dels camins, refugis, passos, pistes, carreteres i els senders 
del Gran Recorregut, que anem a unir Andorra amb Fredes (costa de Castelló), després 
a base dels milers de camins i trifurques, que des de la Seu d’Urgell, s’aniràn 
atravessant per tota la geografia catalana, fins arribar al refugi del Caro, tot això amb el 
recompte d’uns 462 kilòmetres aproximadament…, per tant anem a fer amb tots 
vosaltres, si voleu i accepteu el que s’anirà fent… Així si voleu podeu venir a fer aquest 
nou engrescador i encisador camí amb nosaltres. 

  

Itinerari previst: 

LA FIGUERA, Plaça de la Vila (575 m); es surt de la població pel davant de l’església i 
del carrer del Fossar Vell; Bifurcació, es va a l’esquerra pel davant del cementiri; 

Bifurcació, es deixa a la dre4ta l’accés als repetidors; Collet, sota la línia d’alta tensió, el 
GR va al sud-oest (470 m); Caseta de transformador, es passa pel costat de la caseta i 
es continua per la pista; Carretera T-730 (del Molar a el Lloar,), es pren a la dreta (300 
m); Cruïlla de Carreteres, es segueix recte cap al poble; EL MOLAR, cruïlla de carreteres 
agafar cap a la dreta per la carretera de Garcia (250 m); Bifurcació, es deixa la 
carretera i es va a la dreta per una pista cimentada; Barranc,es davalla pel seu llit 
durant uns 250 metres, per després anar per la riba esquerra (120 m); Bifurcació, es va 
a l’esquerra de pla; Bifurcació, es va al sud, per un camí; Bifurcació, es un abocador es 

va recte cap el cementiri; Cementiri de Garcia, aquest el deixem a la dreta i es va 
recte; GARCIA, s’hi entra pel carrer de la Gatera, plaça Catalunya i carrer Major, des 
d’aquest punt hi ha una desviació per passar el riu Ebre pel transbordador, el GR surt 
seguint el carrer del centre cap al sud-est fins a la cruïlla de la carretera (70 m); 
Bifurcació, es va a la dreta per l’avinguda de la Ribera fins a trobar la carretera de l’eix 
de l’Ebre; RIU SIURANA, es travessa el riu pel pont de la carretera; RIU EBRE, es passa 
per sota la via del FFCC i es travessa el riu Ebre pel passadís per a vianants (70 m); 
Bifurcació, es baixa de la via fent sic sacs es passa per sota la via; Cruïlla, a la dreta hi 
ha la desviació del pas de la barca; Collada, es va al sud-est; Bifurcació, es deixa la 
pista i es va a la dreta; Cruïlla de pistes, es va recte tot pujant pel barranc de Perles; 
Cruïlla de pistes, es va a l’esquerra; Bifurcació, el GR va per la pista principal i deixa 
massets i pistes secundaries als dos costats; Bifurcació, es deixa a la dreta el camí de la 
Vall de Chies; Bifurcació, es troba la carretera que prové de Móra d’Ebre; SANT JERONI, 
a l’esquerra hi ha l’ermita de Santa Madrona, l’àrea d’esbarjo i de pic-nic, la font 

l’ermita de Sant Jeroni (260 m) . 

  

Distància:     26,600 kilòmetres 

Dificultat:     Mitjana (tot i ser llarga) 

Vocals:         Núria Arnan, Antònia Roman i Isidre Isern. 



Sortida:         A les 6h 30′ del matí en el camp de futbol del Terrassa. 

Pressupost:   17 € per persona. 

Inscripcions: Al telèfon 649 425 011 (vespres) abans del 29 de març. 

Notes: El desplaçament es farà amb un vehicle de 32 o 40 places; en el cas d’exhaurir-
se’n les places, es donarà per tancada la llista d’inscrits. 

L’ organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants durant l’etapa programada del present GR. Tots els que estiguin inscrits 
tenen el deure de fer efectiu les despeses del autocar. 

El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de les normes donades 
per els guies, les que donaran els guies, ames de les anunciades al inici de cada sortida 
per fer l’etapa o tram del actual GR. 

  

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Proper tram: 25 de Juny: SANT   JERONI   –   CARRETERA C-235 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

 

 

 
 

 
VOCALIA DE CULTURA  

 
(IV) Sant Pere de Casserres – Sant Feliuet i Sant 

Pere de Savassona – Tavèrnoles 

  
Diumenge, 29 de maig de 2016 

 

Per aquesta quarta sortida tenim previst visitar diversos elements interessants de la 
comarca d’Osona: Sant Pere de Casserres, Sant Feliuet i Sant Pere de Savassona, i 
Tavèrnoles. En el desenvolupament d’aquesta excursió alternarem els desplaçaments 
en cotxe i a peu. 

Monestir de Sant Pere de Casserres. És un dels monuments més excepcionals de 
l’arquitectura catalana del segle XI. A partir del 1012 començà a haver-hi vida 
comunitària, si bé fins al 1050 l’església monàstica no fou consagrada. Després dels 



primers abats, Casserres baixà aviat a la condició de priorat, segurament per no poder 
mantenir els dotze monjos necessaris per a continuar essent abadia. 

Aquest monestir va perdre la independència quan, el 1079, va ser unit al gran monestir 

de Cluny pels vescomtes d’Osona i Cardona, els seus fundadors, per tal d’assegurar-hi 
la vida monàstica regular. Aleshores Sant Pere de Casserres es convertí en un priorat 
depenent d’aquest monestir i va esdevenir el centre administratiu de les possessions de 
Cluny a Catalunya, les quals estaven formades pels petits priorats de Sant Ponç de 
Corbera i Sant Pere de Clarà, entre altres. 

Sant Feliuet i Sant Pere de Savassona. Savassona en si, és tot un gran conjunt 

arqueològic entre el que cal destacar les esglésies de Sant Feliuet i Sant Pere de 
Savassona, i el Jaciment Neolític de Savassona. 

Pujarem a dalt del cim del turó, seguint uns esglaons que sembla tenen origen visigòtic 
i arribem a Sant Feliu de la Roca o Sant Feliuet. Lloc preciós i sorprenent. La petita 
església té detalls preromànics. Al Pla de Sant Feliuet de Savassona entre els pins roigs, 
trobem un seguit de blocs de gres aïllats, despresos del Turó de Sant Feliuet. Aquestes 

pedres gravades amb creus i figures humanes que van des del neolític fins a l’edat 
mitjana, com la Pedra del Sacrifici, la Pedra del Dau, la pedra de les Bruixes i la pedra 
de l’Home o pedra del Nen i diferents Pedres Gravades. Són blocs destacats enmig de 
conreus i de bosc, els quals donen testimoni dels efectes de l’activitat erosiva i al 
mateix temps de la presència humana des de la prehistòria, formant part del conjunt de 
jaciments arqueològics que trobem a la zona. 

Tavèrnoles. Entre els elements patrimonials de la població destacarem l’església de 

Sant Esteve de Tavèrnoles que és un perfecte exemple de la més pura ortodòxia 
constructiva de l’arquitectura llombarda, resolta amb una seguretat de concepció i 
execució, que palesen la presència d’un gran mestre en la seva construcció. 

 

 
 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Activitat inclosa dins la Setmana del Medi Ambient  

 

Tram de Sant Cugat del Vallès a les Fonts de 
Terrassa (12 Km) 

 
Dissabte, 4 de juny de 2016 

 

Excursió matinal que ens permet seguir el tram del Camí de Sant Jaume per Catalunya, 
que uneix les poblacions de Sant Cugat del Vallès i Terrassa. Aquest traçat també es 
conegut en bona part com el Camí dels Monjos o el Camí Ral de Sant Cugat del Vallès a 
Terrassa. 



Sortida organitzada conjuntament per Excursionistes.cat (Vocalia d’Història), 
A.C.E.P.A.C. (Associació Catalana per a l’Estudi i la Protecció d’Antics Camins) i Amics 
del Camí de Sant Jaume de Terrassa. 

Itinerari previst: Monestir de Sant Cugat del Vallès, Plaça d’Octavià, c/ Major, Ermita de 
Sant Domènec, Can Vellet, Can Delaire, Coll de can Camps, Coll de can Viver, Coll de la 
Creueta, Coll de can Barnola, Coll del Pujol Blanc, barri de les Fonts, Riera de les 
Arenes, i estació de les Fonts dels FFCC de la Generalitat. Uns 12 quilòmetres, 
aproximadament. 

* Lloc i hora de sortida: Estació de Terrassa-Rambla dels FFCC de la Generalitat, a les 8 

del matí. 

* El desplaçament d’anada fins a Sant Cugat es farà en tren dels FFCC de la 
Generalitat. I el de tornada des de Les Fonts a Terrassa també es farà en tren. Arribada 
prevista a Terrassa als volts de les 14 hores. 

* Pressupost: 3-4 € (cost dels bitllets d’anada de Terrassa a Sant Cugat del Vallès, i el 

de tornada des de les Fonts de Terrassa a Terrassa). 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez 

* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores). 

 

 

 
Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Activitat inclosa dins la Setmana del Medi Ambient 
 

12 Hores en Bici per Terrassa 

 
Diumenge, 5 de juny de 2016 

(Activitat inclosa dins la XXV SETMANA DEL MEDI AMBIENT) 

Activitat  organitzada conjuntament pel Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES i 
BiTer (BiciTerrassa Club). 

La idea és que durant 12 hores es vagi fent recorreguts urbans per a tots els públics, 
per tal de descobrir Terrassa amb bicicleta, aprendre al mateix temps a circular pels 
carrers de la ciutat i alhora reivindicar l’ús de la bici com a mitjà de transport. 

Hi haurà 7 rutes per tots els barris: 

– La 1a -obertura- (9 a 9.50 del matí) i la 7a  -tancament- (20 a 21 h) d’una hora de 
duració aproximada. 



– La 2a (10 a 11.45 del matí), 3a (12 a 13.45 h), 4a (14 a 15.45 h), 5a (16 a 17.45 h) i 
6a (18 a 19.45 h). 

Punt de trobada (inici i arribada de cada ruta): Plaça de Ricard Camí (a tocar a Rambla 

d’Ègara). 

No cal fer inscripcions prèvies. Cal estar 15 minuts abans de l’inici de cada ruta. 
Activitat gratuïta. 

Material necessari: Bici, casc, material per a possibles punxades (en condicions i apte 
per a ser utilitzat en cas de necessitat real) i aigua. 

Més informació: 

C.U.B. SENSE PRESSES. Tel. 609.403.750 (Només us podem atendre de 18 a 20 
hores). 

BiTer: escriu-nos a info@biter.cat 
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