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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 

Juny 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dissabte 4 Tram de St Cugat a les Fonts de Terrassa Camins de St Jaume HISTÒRIA 

Diumenge 5 Les tines del Llobregat – Riera de Mura Matinal 
T-Marxa 

Nòrdica de 
Terrassa 

Diumenge 5 12 hores en bici per Terrassa (4a ed) Jornada Especial 
C.U.B. Sense 

Presses 

Dissabte 11  La ruta del Quixot per Barcelona BCN Barri a barri CULTURA 

Diumenge 12 El camí de la Costa de la mata a Mura 
Camins Rals de St 
Llorenç del Munt i 

l’Obac 

HISTÒRIA 

Dimecres 15 Les Balmes de Llaés Caminada VETERANS 

Dissabte 18 La riera de Mediona i el riu de Bitlles Diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 19 1ª etapa Colliure a Banyuls – sur - mer 
Camins de St Jaume pel 

Rosselló 
HISTÒRIA 

Diumenge 19 Excursió al Delta del Llobregat Matinal 
T-Marxa 

Nòrdica de 
Terrassa 

Divendres 24 Per la costa del Maresme de nit  Nocturna 
C.U.B. Sense 

Presses 



Dissabte 25 
16 etapa Sant Jeroni – Carretera C- 235  

(Gandesa – Tortosa) 

Camins del Sender Gran 
Recorregut de Catalunya 

GR7 (GR171 i GR174) 
MUNTANYA 

Diumenge 26 
XIX Sant Vicenç del Bosc -  Santa Maria de 

les Feixes 

Romànic al Vallès 

Occidental 
HISTÒRIA 

Dimecres 29 
Camprodon: l’ermita de Sant Antoni i el 

santuari del Remei 
Sortida VETERANS 

Dissabte 2 

JULIOL 

El camí de Sant Jaume al seu pas per 

Terrassa 

Camins de Sant Jaume 

per Catalunya 
HISTÒRIA 

Diumenge 3 

JULIOL 
Tram de les Fonts de Terrassa a Terrassa 

(Esglésies de Sant Pere) 

Activitat inclosa a les 

Festes Terrassa 2016 
HISTÒRIA 

 

 
 

* 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. 
 

 

 



 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camins de Sant Jaume per Catalunya 
 

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

 
*Activitat inclosa dins la XXV Setmana del Medi Ambient 

 

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). 

 

 



T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 

Matinal 

 

Les tines del Llobregat – Riera de Mura 
 

Diumenge, 5 de juny de 2016 

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

Característiques de la ruta: Ruta circular de nivell moderat d’uns 18km 

Hora de Sortida a Terrassa: 07:30h 
Punt de Trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido 
Hora de Sortida del Pont de Vilomara:08:30h 
Punt de Trobada al pont de Vilomara: Davant la benzinera del Pont de Vilomara (Bar el 
Cruce). 

No cal inscripció prèvia, heu de ser al punt i l’hora indicats. 

El recorregut serà per Pista forestal, Pont Romànic del Pont de Vilomara, Pont de les 
Arnaules, Bosc de les Marcetes,Els Ulls del Llobregat,Tines del Llobregat,Tines de les 
Solanes,Riera de Murai tornada al Pont de Vilomara. 
Pont de les Arnaules. és un pont natural de roca. Es tracta d’una llarga llenca de roca 
calcària nummulítica que ha quedat separada del vessant per on discorre un petit i 
esporàdic torrent, formant un pont natural de roca que uneix els dos costats. El pont de 
les Arnaules mesura 27 m de longitud total, dels quals 13,2 m corresponen al tram buit 
per ambdós costats, l’amplada oscil•la entre els 2,7 m de la secció més ampla als 
només 85 cm de la més estreta i queda suspès a 10,7 m, damunt del torrent. 

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

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. 

 
 
 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici Sense Presses 

Jornada especial 

 

12 Hores en Bici per Terrassa (4ª edició) 

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 

 
 
 

VOCALIA DE CULTURA 

Barcelona barri a barri 

 

La ruta del Quixot per Barcelona 
 

Dissabte, 11 de Juny 

LA RUTA DEL QUIXOT PER BARCELONA 
Commemorant els 400 anys del naixement de Cervantes, us proposo de nou un itinerari 

seguint els passos d’aquest i de l’Enginyós Hidalgo per Barcelona 

ITINERARI / Durada: 2,30 h. Aprox. 

Portaferrissa, Carrer Perot lo Lladre, Carrer dels Boters, Plaça Nova, La Catedral, Carrer 
del Bisbe, Carrer de Santa Llúcia; Casa de l´Ardiaca, Placetade la Seu, Carrer dels 
Comtes, Museu Mares, Carrer de la Freneria, Carrer de la Llibreteria, Carrer del Call, 

Carrer Avinyó, Carrer de Simó Oller, Passeig de Colom, Escola Nàutica de BCN, Pla de 
Palau, Plaça Pau Vila. 

mailto:info@biter.cat


TROBADA: A les 11 del matí a la sortida dels FGC de Plaça de 
Catalunya davant del Bar Zurich 

Responsable: Josep Lluis Moya 

Inscripcions .- Tel. 669.91.26.53 de 19 a 21 hores Fins el dijous 9 de 
juny.- Confirmar si us quedeu a dinar per reservar taula 

En un lloc de la Manxa, del que no vull 
recordar … 

Així començà una de les obres més Universals de la literatura. 
Una indeterminació que Cervantes no va tenir en compte a l’hora de parlar de 
Barcelona. L’escriptor va conèixer la ciutat, i la seva estada va quedar reflectida en les 
històries del Cavaller de la Trista Figura. 

La estima amb que la retrata no és comparable amb el tractament que atorga a cap 
altre lloc al Quixot. 

Os proposo un itinerari pels espais on Cervantes va situar al 
protagonista de la seva novel·la i les aventures que en ells van tenir lloc. Molts dels 
edificis en què es va inspirar encara es conserven i són vells coneguts, ja que els hem 
recorregut en anteriors itineraris, però en aquesta ocasió els recorrerem commemorant 
els 400 anys del 
naixement del gran escriptor castellà. 

Dinar opcional al Restaurant SIEMPREVIVA al Passeig Joan de Borbó nº7 (Barceloneta) 
per tancar les activitats fins setembre .- 15 € 

 
 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camins rals del Massís de St Llorenç del Munt i l’Obac 

 

(XIV) El camí de la Costa de la Mata a Mura 
  

Diumenge, 12 de juny de 2016 

Excursió nº 14 –en aquesta ocasió matinal- d’aquest cicle que ens permet seguir 
integrament l’antic Camí de la Costa de la Mata a Mura. 

Itinerari previst: Coll d’Estenalles, masia de la Mata, pou de glaç de la Mata, ermita de 
Sant Jaume de la Mata, serra de la Mata, el Muronell, Collet de la Sabatera, Turó de la 
Roureda, Costa de la Mata, la Roureda, Pujol del Llobet, torrent d’Estenalles, font de 
l’Escolà, Gorg del Padre, font del Rector, riera de les Nespres, ermita de Sant Antoni de 
Mura, església de Sant Martí de Mura, i Mura. Uns 6-8 km aprox. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: estació d’autobusos, a les 8:15 del matí (sortida 
bus a les 8:30). 

* Tornada: al voltant de les 14:00 – 14:30 hores. 



* Vocals: Isidre Isern, Ramon Aranda, Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: 5 € (4 bus + 1 € llibretó). 

* Cal portar l’esmorzar. 

* El desplaçament d’anada es farà en bus de Terrassa a Coll d’Estenalles. De Coll 
d’Estenalles a Mura a peu. I de Mura a Terrassa, en bus. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 9 de juny de 2016. 

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

* NOTA MOLT IMPORTANT. Per motius de capacitat del bus de línia de Terrassa a Coll 
d’Estenalles, tancarem la inscripció en arribar a 30 participants. 

 
 
 

VOCALIA de VETERANS 

Les Balmes de Llaés 

Dimecres, 15 de juny de 2016 

Descripció de la sortida: 
Es tracta d’una caminada pel Bisaura, subcomarca del Pre-pirineu, situada a la línia 
divisòria entre Osona i Ripollès, que ens portarà a visitar les restes de tres grans 
balmes obrades. Començarem a caminar a la pista asfaltada que uneix Santa Maria de 
Besora i Vallfogona del Ripollès, al trencall de l’Espunyola. Passarem pel Salt del 
Molinot, la balma del Teixidor (habitada fins a finals dels anys quaranta del segle 

passat), la Baumassa, la balma de Fleus, El Teixidor… 

Lloc i hora de sortida de Terrassa 
Estació d’Autobusos a les set del matí (7 hores). 
Desplaçament: en cotxes particulars (l’autocar no pot passar per la pista). 
Llargada de la caminada: uns 13 quilòmetres. 
Desnivell positiu: uns 420 metres de pujada acumulada. 
Desnivell de baixada: uns 420 metres de baixada acumulada. 
Temps de la caminada: unes 5 hores. 
Tornada cap a Terrassa: a partir de les cinc (17 hores) de la tarda. 
Arribada a Terrassa: al voltant de les set de la tarda (19 hores). 
Vocal: Jordi Posas. 
Notes: 
• Pressupost: autocar 15 € socis / 20 € no socis. 

• Dinar de restaurant: preu al voltant de 15 €. 
• Aquelles persones que vulguin portar-se el dinar ho poden fer i dinar allà on els hi 
plagui. Cal que ho comuniquin prèviament a l’organització. 
• Cal fer la inscripció entre els dies 1 de juny (primer dia) i 12 de juny (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 es produeix una baixa més tard del 27 de juny s’haurà de pagar el cost de 



l’autocar. 
• Cal portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), beguda i un bon 
esmorzar. Recomanem tenir el Carnet Federatiu de la FEEC del 2016. 

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

 
 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

La riera de Mediona i el riu de Bitlles 

Dissabte, 18 de juny 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 Capellades. Ruta que transcorre pels paisatges de 
l’Anoia i que va a trobar la riera de Mediona després de passar pel bonic poblet de 
Vilanova d’Espoia. Des de Sant Joan de Mediona resseguirem el traçat de la riera 
homònima fins a Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles, on iniciarem el 
recorregut pel riu de Bitlles. Aquesta segona part de la sortida ens durà cap a Lavit, Can 
Catassús i les caves de Codorniu, des d’on entrarem a Sant Sadurní d’Anoia. El 

recorregut combina camins asfaltats amb poc trànsit, senders (alguns força rocosos) i 
pistes de terra en bon estat, tota ella majoritàriament planera, exceptuant el principi, 
en què hi ha algunes pujades sostingudes. En total pedalarem uns 40-45 km. 

*  Lloc i hora de sortida: a l’estació de RENFE de Terrassa a les 07:00 hores, el tren 
surt a les 07.13 hores. Baixarem a Martorell i allà canviarem a l’estació de Martorell 
Central dels FGC, on esperarem el tren de la línia R6 que surt a les 08.52 hores. 
Començarem a pedalar sobre les 09:30 hores. 

* Tornada: en tren, des de Sant Sadurní d’Anoia, 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, Albert Virto i Xavier Oller. 

* Pressupost: Bitllets d’anada (Terrassa-Martorell i Martorell Central-Capellades) i 
bitllet de tornada (Sant Sadurní d’Anoia-Terrassa). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 16 de juny) 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. 

  

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. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


Aquesta excursió NO és cap prova competitiva. La intenció és una pedalada per gaudir 
de la conca de l’Anoia i els seus paisatges. 

 
 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camí de Sant Jaume pel Rosselló 

 

1ª etapa: Colliure a Banyuls-sur-mer 
 

Diumenge, 19 de juny de 2016 

1ª etapa: Colliure a Banyuls-sur-mer. Uns 19 km, aproximadament. 

Itinerari previst: Colliure, Portvendres, Banyuls-sur-mer. 

Arribats a Colliure donarem una volt pel nucli de la ciutat, visitarem l’església de Notre-
Dame-des-Anges, el Castell reial de Colliure, el cementiri amb la tomba de Machado, 
abans de posar-nos a caminar. A l’Alta Edat mitjana va ser un lloc fortificat 
(documentat el 981) aprofitant les característiques del seu port. Formant part del 
Rosselló es vinculava amb llaços de fidelitat amb els sobirans de Catalunya, els comtes 
de Barcelona. En aquest context va ser l’any 1207 que Pere I atorgà carta de 
poblament i a partir d’aquell moment sempre va ser vila reial. 

Nosaltres resseguirem  el Sender Litoral que està marcat amb senyals de color groc. 
També anirem trobant, sovint, pals amb rètols indicadors. Tot el sender intenta seguir 
la línia de costa, com el camí de ronda i per tant, com que la costa és molt abrupta, es 
puja i baixa molt sovint. Dalt d’un turó podem veure el fort Sant Elm (Saint Elme, en 
francès). Es tracta d’una fortalesa ampliada el 1538 sobre una torre anterior. 

Actualment és un museu d’armes i objectes històrics. Ens acostarem a la punta del Cap 
Gros per veure les restes d’una extensa bateria militar que devia fer les seves funcions 
durant la Segona Guerra Mundial. 

Arribarem a Portvendres quan fa uns 5 quilòmetres que caminem. Portvendres, amb 
Cotlliure, va participar activament, els segles XIV i XV, en l’expansió del comerç català 
per la mediterrània i com a port de Perpinyà exportava draps i vi, mentre que 

importava espècies, teixits i també esclaus. Deixarem Portvendres i seguirem cap el 
sud. Arribarem al far de Béar. Aquest far va ser construït l’any 1905 per tal de 
substituir el del fort de Biarra, que estava massa lluny del mar. Fet de marbre rosa de 
Vilafanca i de granit, el far es situa a 79 metres sobre el nivell del mar. Inicialment 
funcionava amb petroli, però es va adoptar l’electricitat l’any 1936. 

Des del Cap Béar anem seguirem pel camí recargolat i veurem l’Ansa Santa Caterina. 

Val a dir que una ansa vol dir una petita badia, per tant una cala. 

Ens aproparem a la platja de les Paulilles, topem amb el primer gran mur que es coneix 
com “dels alemanys”. Diverses platges amples entre Cotlliure i Banyuls van ser 
protegides, l’any 1944, amb aquests gruixuts murs de formigó sota la direcció dels 
alemanys. L’objectiu era protegir la costa d’eventuals desembarcaments de tancs dels 
exèrcits aliats. A la mateixa platja d eles Paulilles trobarem la boca d’entrada de la 

“Dynamiterie”. Aquí hi havia, des del 1870, una fàbrica, que es va anar fent més gran 
amb els anys, de dinamita creada per Alfred Nobel. Resseguirem pel camí dels 



doauniers. La platja del Bernardí, la platja del Forat, la platja dels Elmes i ja de seguida 
hi serem a Banyuls de la Marenda (Banyuls-sur-Mer, pels francesos). Marenda, el seu 
nom rossellonès, vol dir maresme, regió costera al mar. 

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 16 de juny 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: Setembre 2016, Banyuls-Port-Bou 

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.  

 

 

 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 

Matinal al Delta del Llobregat 
 

Diumenge, 19 de juny 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=12817377Característiques 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. 

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


No cal inscripció prèvia, heu de ser al punt i l’hora indicats. 

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. 

 
 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Per la costa del Maresme de nit 
 

Divendres, 24 de juny de 2016 

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

L’itinerari previst comença a l’estació de RENFE de Premià de Mar, des d’on ens 
dirigirem, sempre arran de costa, cap a les poblacions de El Masnou, Montgat, Badalona 
i Sant Adrià del Besòs. D’aquí, seguirem cap a l’interior de Barcelona pels carrils bicis de 
la ciutat. Uns 30km., tots ells planers. Pararem en algun lloc adient del recorregut per 
menjar quelcom. 

* Lloc i hora de sortida: A la estació de RENFE de Terrassa a les 19:10 h. (el tren surt a 
les 19:15 h.), baixarem a Arc de Triomf sobre les 19:56 h., canviarem d’andana i 
agafarem un tren a les 20:04 h. que ens durà fins a Premia de Mar, on començarem a 
pedalar sobre les 20:33 h. 

* Tornada: des de l’estació de Plaça Catalunya amb els FGC, a temps d’agafar l’últim 
tren o algun d’abans. Arribada a Terrassa com a màxim a les 2:32 h. 

* Material necessari: bicicleta, casc, alguna cosa per picar i/o sopar i llum. 

* Vocals: Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllets de tren d’anada i tornada. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el dijous 23 de juny) mitjançant el correu electrònic 
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 és cap prova competitiva. La intenció es una pedalada nocturna 
per la costa per donar la benvinguda a l’estiu. 

 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


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 
 

16ªetapa: Sant Jeroni – Carretera C-235 
(Gandesa – Tortosa)  

Dissabte, dia 25 de juny 

Caram, caram … ja torna a sortir aquest nom amb tanta majestuositat que serà sense 
dubte indici del bon inici avui, d’una nova etapa o tram que començarà a Sant JERONI, 
però més aviat en un lloc més planer, també més baix i que, a cop d’admirar-lo, no es 
veu tant esvelt com la muntanya que hi ha a la serralada montserratina; però té el seu 
protagonisme d’estar en un lloc que hi ha bones ombres i on a més hi ha petites 
ventades i altres rumors que només s’escolten en aquesta immensurable ermita. 

Ja fa uns dies passats que sense més ni més em va marxar de la ment el que us volia 
comentar… i la següent etapa que va de l’ Hostal Fonts del Cardener fins a Sant Llorenç 
de Morunys – bé ja us l’ explicaré – (no us la perdeu). Bé, doncs aquí varem veure 
grossa la marca del GR 7, i per mes inri estava feta de fa poc, mes la Teresa Luque i 
l’Antònia Roman com a Guies, van anar mirant de trobar el GR pel cantó del poble des 
l’Hostal fonts del Cardener, mes no el van trobar. Aleshores la Núria Arnan  i l’Isidre 
Isern van començar amb les senyals de l’Hostal fins a anar a parar a un lloc que no hi 

havia pas. Tocava tornar enrere altre cop fins a l’Hostal desfent encara un tros més fins 
a les fonts del Cardener. Allà van llegir la ressenya de l’etapa i efectivament estaven en 
el lloc que els hi deia el GR 7, però com ja havien tingut un enrenou baixant cap a La 
Coma, varen veure un camí ample apte per bicis, motos, i gent que anava a peu, i el 
van agafar i els emportà a on estaven les primeres marques. Així que aquest president 
de senders convindria que passés alguna vegada pels trams que hem anat fent, i veuria 
aquests entrebancs que a ben segur trobaràn els que el facin i més si són extrangers si 

ja passa amb els que ens considerem catalans… 

Vaja, ara ens trobem… ah ja ho se! Estem situats a la comarca de la Ribera d’Ebre … al 
nostre pas per la Serra de Cavalls i més concretament quan passem per la punta 
Rodona. Precisament quan veiem el GR 173 que va per l’altre banda, començarem una 
nova comarca que es la del Baix Ebre. 

Ara i a través del mapa dels camins, refugis, passos, pistes, carreteres  i els  senders 
del Gran Recorregut, que anem a unir Andorra amb Fredes, després a base dels milers 
de camins i trifurques, que des de la Seu d’Urgell, s’anirà atravessant per tota la 
geografia catalana fins arribar al refugi del Caro. Tot això amb el recompte d’uns 400 
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: 

SANT JERONI, en l”àrea d’esbarjo hi ha dues ermites la de Sant Jordi i la de la Santa 
Madrona i l’ermita de Sant Jeroni (260 m); agafarem la carretera de Móra d’Ebre anant 
a la dreta tot deixant totes les instal·lacions a l’esquerra i pujar per la pista; Coll, es 
segueix per la pista; Coll i Bifurcació, es GR va a l’oest, recte, la pista va davallant i 
voltant pels camps del fons de la vall (340 m); Bifurcació, al fons de la vall es davalla a 

la dreta; Carretera N-420 (Móra d’Ebre – Gandesa), el GR 171 va a la dreta (260 m); 
Bifurcació, es deixa la carretera i es va recte per l’antiga carretera, a uns 50 metres es 



deixa definitivament la carretera i es va a l’esquerra per una pista que davalla; RIU 
SEC, es travessa el barranc i es remunta per l’altre vessant, per la pista, es puja un 
llom i es remunta per la vall de la Torre (200 m); Bifurcació, a la dreta puja el camí cap 
el mas d’Albarès i la torre que dóna nom a la vall (300 m); Bifurcació, es deixa una 

pista a l’esquerra i es va recte per una de secundària que puja fort; Bifurcació, es pren 
una pista cap a la dreta tot pujant (500 m); Bifurcació, en una corba pronunciada a 
l’esquerra es deixa la pista i es va recte per un camí; Bifurcació, abans d’arribar al coll, 
punt d’inici del GR 171-3 que per la pista va recte cap a Gandesa i després retorna al 
GR 171 (460 m); SERRA DE CAVALLS, es va al sud-oest tot seguint la carena (640 m); 
PUNTA RODONA, vèrtex geodèsic, es segueix la carena… hi ha una magnifica 
panoràmica sobre la Terra Alta (659 m); Bifurcació, es davalla pel camí de la dreta; 
Bifurcació, a l’esquerra hi ha un camí que es segueix a la dreta (400 m); Fons del 

barranc, es creua el tàlveg per la vora d’unes vinyes i es remunta per l’altre vessant … 
a 30 metres es troba un camí i es va a l’esquerra entre la serra de Cavalls a l’esquerra i 
la Mola d’Irtro a la dreta; Bretxa i Torre Elèctrica, a la dreta hi ha el camí de Sant Marc i 
la Mola d’Imtro; i per fi la Carretera C-235 (Gandesa – Tortosa), per avui el final del 
tram serà àmpliament ben esperat (370 m). 

Distància:     17,725 kilòmetres. 

Dificultat:     Mitjana 

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 22 de juny. 

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:  24 de Setembre:  CARRETERA  C-235  –  PRAT  DE  COMTE 

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

 

 

 



VOCALIA D’HISTÒRIA 

Romànic al Vallès Occidental 
 

(XIX) Sant Vicenç del Bosc – Santa Maria de les 
Feixes  

Diumenge, 26 de juny de 2016 

Sortida  nº 19 –en aquesta ocasió matinal- del cicle d’excursions adreçat a donar a 

conèixer els elements arquitectònics romànics existents al Vallès Occidental. 

Tenim previst visitar les ruïnes de l’ermita de Sant Vicenç del Bosc o de Vallarec, i 
l’ermita de Santa Maria de les Feixes situades als municipis de Sant Cugat del Vallès la 
primera i al de Cerdanyola del Vallès, la segona. 

Itinerari previst: Estació ffcc de Sant Cugat, Rambla de Ribatallada, Avinguda de Gràcia, 

capella de Sant Crist de Llaceres, Can Gordi, torrent de can Bell, ruïnes de Sant Vicenç 
del Bosc –o de Vallarec-, torrent de la Torre Negra, la Torre Negra, riera de Sant Medir, 
Pi d’en Xandri, Turó de torreferrera, Patronat de la Flor de Maig,  font de Sant Pau, 
torrent de Can Coll, Can Coll, coll de Masbernat, Camí de Can Codina, Camí d’Horta a 
Cerdanyola del Vallès, Camí de Can Catà, torrent de Sant Iscle, ermita de Santa Maria 
de les Feixes, Can Canaletes, Aqüeducte de Canaletes, riera de Sant Cugat, entrem a 
Cerdanyola del Vallès pel Passeig d’Horta, Avinguda de la Primavera, Riu-sec, i estació 

RENFE de Cerdanyola del Vallès. Uns 10  km aprox. 

* Lloc i hora de sortida: estació de Terrassa-Rambla dels ffcc de la Generalitat, a les 
8:00. 
* Tornada: al voltant de les 14:00 – 14:30 hores. 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: uns 5-6 € aprox. 
* Cal portar l’esmorzar. 
* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en tren (FGC de la Generalitat) anada 
fins a Sant Cugat del Vallès i RENFE des de Cerdanyola del Vallès a Terrassa. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 23 de juny. 

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

  

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



VOCALIA de VETERANS 
 

CAMPRODON: l’ermita de Sant Antoni i el 
santuari del Remei 

 

Dimecres, 29 de juny de 2016 

Descripció de la sortida: 

Es tracta d’una caminada pels voltants de la vila de Camprodon, a la comarca del 
Ripollès. 
Començarem a caminar a Camprodon per pujar a l’ermita de Sant Antoni on podrem 
gaudir d’una esplèndida vista de 360 graus –si el dia acompanya-. Des de l’ermita 
baixarem al santuari del Remei i des d’aquí seguint el traçat del Camí de Sant Jaume 
retornarem a Camprodon. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa 
Estació d’Autobusos a dos quarts de set del matí (6,30 hores). 
Desplaçament: en autocar. 
Llargada de la caminada: uns 14 quilòmetres. 
Desnivell positiu: uns 520 metres de pujada acumulada. 
Desnivell de baixada: uns 520 metres de baixada acumulada. 
Temps de la caminada: unes 5 hores. 
Tornada cap a Terrassa: a partir de les cinc (17 hores) de la tarda. 
Arribada a Terrassa: al voltant de les set de la tarda (19 hores). 
Vocal: Jordi Posas. 
Notes: 
• Pressupost: autocar 15 € socis / 20 € no socis. 
• Dinar de restaurant: preu al voltant de 15 €. 
• Aquelles persones que vulguin portar-se el dinar ho poden fer i dinar allà on els hi 

plagui. Cal que ho comuniquin prèviament a l’organització. 
• Cal fer la inscripció entre els dies 15 de juny (primer dia) i 26 de juny (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 es produeix una baixa més tard del 27 de juny s’haurà de pagar el cost de 
l’autocar. 
• Cal portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), beguda i un bon 
esmorzar. Recomanem tenir el Carnet Federatiu de la FEEC del 2016. 
2 Si utilitzeu el WhatsApp escriviu el vostre nom i cognom en el missatge. 

 

 



 

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camins de Sant Jaume per Catalunya 
 

El camí de Sant Jaume al seu pas per Terrassa 
(I) 

Coneix-ne la Terrassa Medieval amb els ulls d’un pelegrí 

Dissabte, 2 de juliol 
 
Ruta guiada i gratuïta d’unes 3 hores per conèixer els elements (existents, transformats 

o desapareguts) de la Vila del Palau de Terrassa: Plaça Vella, Castell-Palau, hospital de 
pobres i pelegrins, muralles i portals, mercat i carrers, fonts i església de Sant Fruitós, 
forn i hostals, creus monumentals, etc. 

Activitat organitzada conjuntament per Excursionistes.cat i Amics del Camí de Sant 
Jaume de Terrassa. 

Lloc i hora de trobada: Plaça Vella, a les 9 del matí. 
Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez 
No cal inscripció prèvia. 
Pressupost: 0€ 
Porteu l’esmorzar, aigua i barret. 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Activitat dins de la Festa Major de Terrassa 2016 
 

Tram de les Fonts de Terrassa a Terrassa 
(Esglésies de Sant Pere) – 6km  

EL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS PER TERRASSA (II) 

Diumenge, 3 de juliol de 2016 

Excursió matinal a peu entre Les Fonts de Terrassa i el conjunt de les esglésies de Sant 
Pere d’Ègara, seguint el traçat de l’itinerari del Camí de Sant Jaume que, procedent de 
Barcelona i Sant Cugat del Vallès, i després de passar per la nostra ciutat continua en 
direcció a Montserrat i a Santiago de Compostel·la. 
Es complementarà el recorregut amb l’explicació dels diversos elements arquitectònics i 
culturals que es van trobant. Sortida organitzada conjuntament per Excursionistes.cat i 
Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa. 



Itinerari previst: Les Fonts de Terrassa, Can Guitard de la Riera, Riera del Palau, Parc 
de Vallparadís, castell-cartoixa de Vallparadís (exterior), esglésies de Sant Pere d’Ègara, 
Creu Gran, i arribarem a la Plaça Vella de Terrassa. 

Distància: 6 km. 
Lloc i hora de trobada: Estació de les Fonts dels FFCC de la Generalitat, a les 9 del matí. 
Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez 
No cal inscripció prèvia. 
Pressupost: 1€ (cost bitllet tren de Terrassa a Les Fonts de Terrassa amb tarja 
multiviatge). Cada participant s’ha de treure el seu bitllet. 
El desplaçament d’anada des de Terrassa a Les Fonts de Terrassa es farà en tren, i la 
tornada a peu. Arribada prevista a Terrassa als volts de les 12-13 hores. 

Porteu l’esmorzar, aigua i barret. 
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