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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 

Setembre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 4 (V) Barcelona Ignasiana - CULTURA 

Dissabte 10 Meandre del riu Ter i la ruta del riu Gurri Excursió diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Dissabte 10 
Dissabte de la Marxa Nòrdica per la platja de 

Cunit 
- 

T-Marxa 
Nòrdica 

Dimecres 14 La Serra de les Pedritxes - VETERANS 

Divendres 16 
El riu Ripoll i l’entrada a Barcelona per la 

Meridiana 
Excursió nocturna 

C.U.B. Sense 
Presses 

Diumenge 18 2a etapa: Banyuls-Sur-Mer a Portbou 
Els camins de St Jaume 
pel Rosselló (Catalunya) 

HISTÒRIA 

Dissabte 24 
17a etapa: Gandesa – Prat del Comte  

(GR7 i GR171) 

Camins del Sender de 
GR de Catalunya (La Seu 

d’Urgell – Refugi del 
Caro) 

SENDERS 

(des de 2008) 

Dissabte 24 
L’esquerra de l’Eixample i els Jardins 

Amagats 
Barcelona 

Barri a barri 
CULTURA 

Diumenge 25  
1a etapa: Barcelona - l’ Hospitalet de 
Llobregat – Cornellà del Llobregat  

El camí ral d’Aragó HISTÒRIA 

Diumenge 25 Diumenge de la Marxa Nòrdica a Banyoles - 
T-Marxa 

Nòrdica 



Dimecres 28 Orís i St Salvador de Bellver - VETERANS 

 

Diumenge 2 
OCTUBRE 

(VI) Castell de Claramunt – Piera (Anoia) - CULTURA 

Diumenge 9 
OCTUBRE 

(XI) El camí de la Senyora 
Els camins rals del 

Massís de St Llorenç del 
Munt i l’Obac 

HISTÒRIA 

Dissabte 15 
OCTUBRE 

Passeig per les platges de Barcelona 
Barcelona 

Barri a barri 
CULTURA 

 

 

 

 
 

* 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 de CULTURA 

(V) Barcelona Ignasiana 
 

Diumenge, 4 de setembre de 2016 

El passat 6 de març es va fer la sortida per visitar la Manresa Ignasiana. Volem 
complementar-la amb la Barcelona Ignasiana. Aquesta ruta ignasiana recorre un seguit 
d’indrets marcats per anècdotes, llegendes i simbolisme en record al fundador de la 
Companyia de Jesús. 

Iniciarem aquesta visita a l’església dels Jesuïtes de Casp. Baixarem pel carrer 
Roger de Llúria fins a la Plaça Urquinaona, a l’esquerra agafem la Ronda de Sant Pere 
fins arribar al Carrer Méndez Nuñez que ens portarà fins a l’església de Sant Pere de 
les Puelles, la Plaça de Sant Pere, les Basses de Sant Pere i finalment, la Plaça de Sant 
Agustí Vell. 

Agafem el carrer Carders i arribem a la confluència amb el carrer Montcada, on trobem 
la Capella de Marcús. Seguim pel carrer Carders, que rep a partir d’aquí el nom de 
Corders, fins a la Plaça de la Llana. La prolongació d’aquesta plaça és el carrer de la 
Bòria i l’últim carreró a l’esquerra, paral·lel a la Via Laietana, és l’actual carrer Sant 
Ignasi, on es trobava la casa d’Agnès Pasqual, on s’allotjà Ignasi de Loiola en les seves 
estades a Barcelona. 

Continuarem pel carrer Princesa i recuperem el carrer Montcada, que ens portarà ara 
fins a la Basílica de Santa Maria del Mar. Sortint de la Basílica, ens dirigirem cap a la 
Via Laietana pel carrer Argenteria. Arribem a la Plaça de l’Àngel. Enfilant el carrer 
Jaume I trobarem, a mà esquerra, el carrer Dagueria que ens portarà a l’església dels 
Sants Just i Pastor. Seguint pel lateral de l’església prenem el carrer Hércules i 
arribem al carrer Ciutat. Davant trobarem l’Ajuntament amb la seva façana medieval. 
Per darrera de l’edifici nou de l’ajuntament, seguint el carrer Templaris, arribem al 

carrer Palau, on al número 3 hi ha la residència dels jesuïtes. A l’església hi ha l’antiga 
capella del Palau Reial. Des d’aquí, travessant la Plaça Sant Jaume i entrant pel 
carrer del Bisbe, ens endinsem al barri gòtic. Finalitzarem aquesta ruta a la Catedral, i 
a la Casa de l’Ardiaca. 

Nota. Alguns edificis es podran visitar per dintre i altres només l’exterior. 

* Lloc i hora de sortida: estació de Terrassa-Rambla dels ffcc de la Generalitat, a les 
8:00 (sortida tren a les 8:14). 
* Tornada: al voltant de les 14:30 – 15:00 hores. 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: uns  6 € aprox. 
* Cal portar l’esmorzar. 
* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en tren (FGC de la Generalitat). 

* Data límit per fer les inscripcions: divendres 2 de setembre. 
* 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 

Excursió diürna 

 

Meandre del riu Ter i la ruta del riu Gurri 
 

Dissabte, 10 de setembre 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. 

L’itinerari previst comença a l’estació de Borgonyà, antiga colònia tèxtil ubicada a la riba 
del riu Ter. Des d’aquí, seguirem la ruta del riu Ter recorrent tots els seus meandres 
entre Torelló, Manlleu i Roda de Ter. Un cop arribats en aquesta població, deixarem el 

riu Ter i seguirem per un dels seus afluents, el riu Gurri. Des de Roda de Ter anirem 
fins a Vic per la ruta que ens ofereix aquest curs fluvial. Per tornar, agafarem el tren a 
l’estació de Vic. Uns 35 km amb ondulacions suaus i sempre a prop dels rius per on 
passarem. No hi ha grans pujades. 

* 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 l’estació de la Sagrera-Meridiana per canviar de tren i 
agafar el que surt a les 08.02h en direcció Ribes de Freser. L’arribada a l’estació de 
Borgonyà, punt d’inici de la sortida, serà cap a les 09:30 h. 

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

* Material necessari: bicicleta, casc, esmorzar, aigua i material per a possibles 
punxades. Qui vulgui també es pot portar el dinar, tot i que està previst arribar a Vic 
cap a les 14-15 hores, així que també es podrà dinar allà. 

* Vocals: Xavi Oller, Carles Comellas, Albert Virto. 

* Pressupost: bitllets de tren d’anada i tornada. Recordeu que si us ajunteu en grups 
podeu treure un abonament i el viatge us resultarà una mica més econòmic. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 8 de setembre) a l’adreça electrònica 
cub.sensepresses@gmail.com. Els menors han d’anar acompanyats d’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 és una pedalada per gaudir 
dels paisatges i camins de la comarca d’Osona. 

 

 

 



 

 

T-Marxa Nòrdica de Terrassa 

Dissabte de la Marxa Nòrdica  per la platja de 
Cunit 
 

Dissabte, 10 de setembre de 2016 

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

Aquest dissabte farem una caminada d’uns 7km de marxa nòrdica per la platja de Cunit 
i acabarem la vetllada sopant a la sorra. 
Els de Terrassa quedem a les 17h a l’Hotel Don Cándido i el punt de trobada a Cunit és 
l’estació de RENFE, a les 18:30h 
No cal inscripció prèvia, només cal ser al lloc i l’hora indicades. 

Material necessari: xancletes, tovallola, roba que es pugui mullar, pals de marxa 
nòrdica (disposem de lloguer), sopar i beguda, espelmes, música, etc. 

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. 

 

 
 

VOCALIA de VETERANS 

La Serra de les Pedritxes 

Dimecres, 14 de setembre 

Descripció de la sortida: 

Es tracta d’una caminada que ens portarà a conèixer una zona del municipi de Terrassa 
i del Parc de Sant Llorenç i la Serra de l’Obac d’un alt valor paisatgístic encara què, en 
moltes ocasions, molt malmesa per la pressió humana. 

Començarem a caminar a la cruïlla del carrer del Parlament amb l’avinguda Béjar per 
anar a buscar el camí vell de Can Carbonell que ens portarà a l’antic Sanatori (on 
s’ubica actualment el Parc Audiovisual de Catalunya). Aquí agafarem el camí de la 

carena de Can Carbonell fins el collet de Sant Joan. 

Seguidament en enfilarem per la carena de la dita serra de Les Pedritxes. Una vegada, 
arribats a La Moleta, baixarem per un corriol que ens portarà al collet de Les Foradades 
i a Les Foradades. Retornarem per un camí planer al collet de Sant Joan i, des d’aquí, al 
Sanatori i a Terrassa. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa 



A dos quarts de vuit del matí (7,30 hores) a la cruïlla del carrer del Parlament amb 
l’avinguda Béjar, a l’exterior de l’estació de les Nacions Unides del Ferrocarril de la 
Generalitat. 

Desplaçament: recursos propis fins l’estació de les Nacions Unides. 

Llargada de la caminada: uns 13 quilòmetres. 

Desnivell positiu: uns 550 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu: uns 550 metres de baixada acumulada. 

Temps de la caminada: unes 5 hores. 

Tornada cap a Terrassa: a partir de les dues (14 hores) de la tarda. 

Vocal: Ferran B. 

Notes: 

 Cal fer la inscripció entre els dies 1 de setembre (primer dia) i 12 de setembre 
(darrer dia) trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp o 
correu electrònic al Joan Miquel (mòbil: 696 962 440 – correu electrònic: 
joanaznal@telefonica.net). 

 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 

Nocturna 

 

El riu Ripoll i l’entrada a Barcelona per la 
Meridiana 

 

Divendres, 16 de setembre 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’exterior de l’estació de RENFE  de Terrassa. En aquesta 
ocasió no agafarem el tren, sinó que començarem a pedalar des de l’inici. Pels camins 
del voltant de la nostra ciutat anirem cap a Sant Julià d’Altura i baixarem al camí del riu 
Ripoll, que resseguirem fins a Montcada i Reixac. Un cop arribats en aquesta població, 

seguirem el riu Besòs per la riba dreta i anirem fins a Torre Baró. Pels carrers d’aquest 
barri anirem a buscar el carril bici que recorre la Meridiana i que ens portarà a la plaça 



de les Glòries. Des d’aquí en dirigirem fins a la Plaça de Catalunya o Provença per 
agafar el tren de tornada cap a Terrassa. Uns 30-35 km aproximadament, tots ells molt 
assequibles amb alguna ondulació de poca importància. Pararem en algun lloc adient 
del recorregut per menjar quelcom. 

* Lloc i hora de sortida: A l’exterior de l’estació de RENFE de Terrassa (passeig 22 de 
juliol) a les 19.30 hores. 

* Tornada: en tren des de Barcelona, a temps d’agafar l’últim o algun d’abans. 
Arribada, com a màxim, a les 02:34 h. 

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

* Vocals: Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllets de tren de tornada (3 zones). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el dijous 15 de setembre) 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 

pel Vallès i Barcelona. 

 

 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camins de St Jaume pel Rosselló (Catalunya) 

 

2ª etapa: Banyuls-Sur-Mer a Portbou 
  

Diumenge, 18 de setembre de 2016 

Itinerari previst: Banyuls-sur- mer, Cèrbere, Portbou. 
Uns 14 km, aproximadament. 

Després de les, sempre, ben merescudes vacances de l’estiu retornem amb el nostre 
cicle dels passos pirenàics, en aquest cas amb l’etapa que ens portarà des de Banyuls 

sur Mer a Portbou tot resseguint la Costa Vermella. 

Una vegada a arribats a Banyuls ens dirigirem cap el seu ajuntament just davant de 
l’Anse du Fontaulé, creaurem la Baillaury i seguirem paral.lels a la carretera D914, 
deixarem enrera l’aquari i passades un parell de corbes agafarem, a la nostra esquerra, 
el trencall que ens conduirà al Lotissement le Troc Pinell- Resseguirem la línea del mar 
deicant a la nostra esquerra el Cap de la Vella, continuarem en dirección vers el Cap de 

Rederis i la Punta d’en Cames, pel camí del Golongondriu arribarem a a platja de 
Perafita, continuarem al costat de la via del tren i farem la nostra entrada a le Village 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


des Alòes, urbanització situada a les afores de Cerbère, a continuación passarem per 
l’Ansa de Terrimbo, deixant a la nostra esquerra el cap Canadell, creuarem les vies del 
tren i resseguint de nou la carretera D-914 (Avenue du Dr. Parcé) farem la nostra 
entrada a Cerbère, deixarem a lanostra esquerra la platja del Sorell i ens dirigirem vers 

el cap de Cerbère i des d’aquí per un petit corriol fins el Coll de Belitres, pas fronterer, 
on trobarem un petit record als homes i dones que al finalitzar la Guerra Civil es van 
exiliar. 

Nosaltres continuarem per un corriol que amb una forta baixada, en la que caldrà 
extremar les precaucions, ens portarà cap a Portbou passant per Can Marian i Can 
Rossend fent la nostra entrada a Portbou pel carrer de Sant Jordi. 

A Portbou, i si el temps ens ho permet, podrem resseguir la molt interessant ruta de 
Walter Benjamin (L’estació internacional, l’hotel França i el monument a l seva memòria 
situat a l’entrada del cementiri). 

DIFICULTAT: MODERADA. 

* 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 15 de setembre 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: Octubre (Camí de Sant Jaume per la Cerdanya) Isòvol a Martinet) 

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. 

 

 
 



VOCALIA DE SENDERS DES DE 2008 

 

CAMINS DEL SENDER DE GRAN RECORREGUT DE 

CATALUNYA GR7 i el GR 171 

 

(LA SEU D’URGELL – REFUGI DE CARO) 

 

17ª etapa: Gandesa – Prat del Comte 
 

Dissabte, 24 de setembre de 2016 

Ei !!!   ja tornem tots a retrobar-nos … rebeu com sempre els petons i també les meves 
abraçades per a totes i també a tots, perquè veieu i em comprometo a dir que us he 
trobat molt a faltar sense que sapiguem res de vosaltres … 

D’acord, un cop he fet constar els meus sentiments per vosaltres (amb petons i 
abraçades incloses),  m’agradaria anar sapiguent com han sigut les vostres tupides i 
millors vacances, plenes de vigor i també ara portant en el cor allò que ens fa més 
nobles i triomfants, que es portar l’orgull de haver fet més d’ un o encara que sigui un 
tant sols de pic o cim més elevat de 3.000 metres… Us felicito molt sincerament per 
haver aconseguit allò que ningú us treurà. 

Just quan vaig acabar de fer la reclamació explicativa per la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya, la qual tots recordaràn, vaig trobar una nota la qual deia 
que la FEEC no garantia a tothom que fes algun o altre GR, per motius de falta de 
diners no podia donar a cada entitat els cèntims per a refer el terreny que  li pertocava 
… 

Bé, fa mes de 5 anys que no s’han fet les tasques que mantenen els GR pintats i 
marcats allà on s’hagi fet un nou camí, així que val la pena triar bé els camins i 
mantenir-los ben senyalitzats pels que han decidit fer un tram de GR , en comptes de 
tenir les seleccions d’ escalada, esqui alpí, esqui de fons, i altres, etc o quelcom coses 
que es fan, així potser podríem mantenir el nostre pavelló alt i no com ara que està un 
tram molt més baix respecte a les altres Federacions dels països Europeus. 

Està bé que la nostra secció dongui un pas endavant i a hores d’ara prengui un cop mes 
d’una vocalia que estava sempre amb vosaltres i que malauradament no ha donat el 
fruit que volia donar, dons endavant amb aquesta nova Vocalia… 

Avui no ens movem de la comarca que estem caminant des l’anterior etapa o tram que 
mes o menys des la Punta Rodona varem fer junt em el GR 173 una part d’aquest camí 
i a les hores fent via cap a la Fontcalda arribarem a Prat de Comte, on a la vora (10 
kilòmetres aproximadament) i trobem el famós pobla de Bot, el qual es coneix per la 
seva labor en mantenir els cellers oberts i de venda del millor vi de la comarca de Baix 
Ebre. 

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, després a base 
dels milers de camins i trifurques, que des de la Seu d’Urgell, aniràn atravessant tota la 
geografia catalana, fins arribar al refugi del Caro, tot això amb el recompte de 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: 

GANDESA, (374 m); Doble Bifurcació, es va per la dreta; Collada, hi ha un diposit 
d’aigua i s’agafa a ma dreta; Doble Bifurcació, abans d’arribar a  la carretera es deixa la 
pista i es va a la dreta (420 m); LA FONTETA (400 m); Granja, al davant seu es deixa 
la carretera; Carretera vella, es va a l’est; CARRETERA C-235 (Gandesa – Tortosa) (340 

m); Bifurcació, es deixa la carretera i es va a la dreta; Barranc de la Fonteta, sota d’un 
s cables ja el punt de confluència amb el GR 171, es va a la dreta (350 m); SERRA DE 
PÀNDOLS, un cop al llom de la serra es va a la dreta (punt important a tenir amb comte 
on van morir molts caporals …) (696 m); Bifurcació, es deixa el llom i es va a l’esquerra 
voltant per damunt la capçalera de la vall Closa; Llom, a les envistes de santa 
Magdalena el GR va a la dreta (705 m); Cruïlla, a l’esquerra hi ha el camí a Pinell de 
Brai; COLLET DE LA SALVE, a l’esquerra hi ha una imatge de la Mare de Déu; SANTA 

MAGDALENA, (600 m); Cruïlla, per s’esquerra puja la desviació que en 4 minuts va fins 
a la cota 705 de la serra de Pàndols (705 m); Bifurcació, prop d’un collet el GR segueix 
de balconada sobre l’espectacular tallat de la serra; Bifurcació, es va a l’esquerra, mes 
endavant es passa un collet i es va pel camí de balcó molt espectacular; Carretera (la 
Fonteta – Fontcalda), es va a la dreta i es traspassa el coll d’en Canar (500 m); 
Bifurcació, es va a l’esquerra per un camí que baixa cap al fons de la vall del Frare; 
MAS, un cop passat s’agafa el camí de la dreta; Triple Bifurcació, 1ª al peu d’una torre 
elèctrica es pren una pista que va a l’esquerra, 2ª es va a la dreta tot deixant un camí i 

una barraca, 3º al fons de la vall es pren una pista que va a l’esquerra; Edificis, 
quedant a la dreta, a 100 metres es deixa la pista de la dreta que travessa el torrent, 
és l’aiguabarreig de la vall del Frare amb el riu Canaleta; ESTRET DE CANASLETA, es va 
per la riba esquerra per un camí cimentat; ERMITA I BALNEARI DE LA FONTCALDA, el 
GR creua el riu Canaleta pel pont i va per l’altre riba tot remuntant per la pista 
enquitranada (180 m); Bifurcació, en una corba abans del túnel el camí va a l’esquerra 
tot pujant; CALL DE LA SALVE, se segueix el camí vell (380 m); Bifurcació, a la vora 

d’uns caps es va a la dreta tot pujant; Bifurcació, es va a l’esquerra fins a la carretera 
T-361 de Prat de Comte a l’antiga estació;  PRAT DE COMTE, carrer de Xerta … punt i 
final del tram … (370 m). 

Distància:     18,750 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 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. 

  

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

Proper tram: 29 d’Octubre     PRAT  DE  COMTE   –    PAÜLS 

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

 

 
 

 

VOCALIA DE CULTURA 

Barcelona barri a barri 
 

L’esquerra de l’Eixample i els Jardins Amagats 
 

Dissabte, 24 de setembre de 2016 

SORTIDA DE TARDOR 
Agafarem els Ferrocarrils de la Generalitat fins a Plaça Catalunya, i  el Metro Línia 3 (LA 
VERDA) fins a l´Estació TARRAGONA 

Horaris dels Ferrocarrils fins a Plaça Catalunya: 
Terrassa Nacions Unides .-  a les 9,03 del matí 
Terrassa Estació del Nord .- a les 9,05 del matí 
Vallparadís Universitat .-     a les  9,07 del matí 
Terrassa Rambla .-                 a les 9,11 del matí 



 

Entre els carrers de Tarragona i Balmes s´estén un terreny quadriculat, igual que a la 
Dreta de l´Eixample, però molt més esquitxat de serveis generals de la ciutat, com ara 
el Clínic, l´Escola Industrial, la Model, entre d´altres, i d´edificis més anònims i recents. 
Va crèixer més trad, i els seus habitants eren gent més modesta, més d´acord amb la 
definició que insinua el nom del barri. El temps ha uniformitzat més els dos Eixamples, 
la barrera física del tren de Sarrià, que va circular fins a la darreria de la dècada dels 

anys vint pel carrer Balmes, és tot just un record dels més grans, present en algunes 
fotos esgrogueïdes. L´itinerari comença al Parc de l´Escorxador, ben a prop de la Plaça 
d´Espanya que serveix de frontera amb Hostafrancs i Sants. 

Quan Ildefons Cerdà va dissenyar l´Eixample de Barcelona, va incloure en la seva 
construcció un PLANETARI, que podem seguir d’una manera senzilla. des de la Plaça 
d’Espanya en línia recta per la Gran Via fins a la Rambla de Catalunya. D’acord a la 

construcció de les illes de cases, podem veure les distàncies relatives dels Planetes des 
del Sol i les dimensions relatives dels planetes comparades amb la del Sol. 
Així, en primer terme d´acord a la distància al Sol tindriem: 
Mercuri, Venus, Terra i Mart; després vindran Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó .- 
S´adjunta plànol descriptiu 

 

http://excursionistes.cat/?attachment_id=4951
http://excursionistes.cat/?attachment_id=4952


Inscripcions del 1 al 23 de setembre de 19 a 21 hores al Telef. 
669.91.26.53 o bé per Wassap 
Dinar de grup opcional  

 
ITINERARI 
1.- Parc de l´Escorxador .- 2 .- Dona i Ocell .- 3 .- La Biblioteca i Escola Joan Miró .- 4 .- 
Patis de Sebastià Gash .- Rocafort, 87 .- 5 .- La Casa de la Lactància .- Gran Via de les 
Corts Catalanes, 475 .- 6 .- Casa Golferichs .- Gran Via de les Corts Catalanes, 491 .- 7 
.-  Jardins Paula Montal .- Viladomat, 149 .- 8 .- Jardins Interior d’Illa d’Emma de 
Barcelona .- Compte Borrel, 157 .- 9 .- Jardins Interior d’Illa de Cèsar Martinell .- 
Villarroel, 60 .- 10 .- Església i convent de les Adoratrius .- Consell de Cent, 

214/Casanova, 65 .- 11 .- L´arbre de la Cultura Catalana .- Avinguda de Roma/Urgell .- 
12 .- Escola Industrial .- Urgell, 173-215 .- 13 .- Facultat de Medicina .- Casanova, 141-
149 .- 14 .- Jardins Interior d’Illa de Beatriu Pinós-Milany  .- Rosselló, 149 / 153 .-  
15 .- Col-legi Sant Miquel .- Rosselló, 175 .- 16 .- Claustre de Santa Maria de Jerusalem 
.- Rosselló, 175/179 .- Muntaner, 158 /162 .- 17 .- Casa Conrad Roure .- Aribau, 155 .- 
18 .- Edifici Astòria .- París, 193 .- 19 .- La Llagosta de Joan Brosa .- Passatge del Bon 
Pastor, 5 .- 20 .- El Llibre de Guinovart .- Moia, 5 .- 21 .- Casa Palau Pérez Samanillo .- 
Diagonal, 502 .- 22 .- Casa Miquel Sayrach .- Diagonal, 423/ 425 . 23 .- Casa Sala .- 
Enric Granados, 106 .- 24 .- Font de la pagesa .- Plaça Letamendi .- 25 .- Les palmeres 
washingtònies .- Plaça Letamendi .- 26 .- Plaça del Doctor Letamendi .- 27 .- Seminari 
Conciliar .- Enric Granados/Diputació .- 28 .- Jardins de la Universitat .- C/. Diputació .- 
29 .- La universitat de Barcelona .- Plaça Universitat .- 
30 .-  La Font del Trinxa .- Ronda Universitat/Pelai. 

 

 

 

 

http://excursionistes.cat/?attachment_id=4953


 
 

VOCALIA D’ HISTÒRIA  

El Camí Ral d’Aragó 
 

1ª etapa: Barcelona – El Prat de Llobregat – 
Cornellà de Llobregat (25 set) 

 

Us plantegem un nou cicle d’excursions adreçat a recórrer el traçat de l’antic camí 
d’origen romà i medieval, conegut amb el nom de Camí Ral d’Aragó. El camí més 
directe entre Barcelona i Lleida, que pujava per les valls del Llobregat i de l’Anoia, 
creuava el coll de la Panadella i per Cervera i Tàrrega arribava a Lleida, i continuava 
posteriorment cap a l’interior de la Península Ibèrica, vers l’Aragó i Castella. 

Aquesta via de comunicació en direcció a Ponent oferia grans possibilitats tant 

econòmiques com polítiques o militars. Gaudia de la protecció reial, no oblidem que els 
comtes de Barcelona eren prínceps protectors d’Aragó des de l’any 1137 i reis des del 
1162. 

Al llarg d’aquesta ruta van anant sorgint nuclis de població. Popularment i en funció de 
les activitats pren altres noms. Un dels es el Camí del Blat, per ser el camí que seguien 
els comerciants d’aquest cereal que portaven des de l’Aragó i l’Urgell pel consum a 

Barcelona. 

Un altre col·lectiu que feia servir aquest itinerari eren els pelegrins de camí cap a Sant 
Jaume de Compostel·la. El camí ral que des de Barcelona anava cap a les terres de 
l’interior arribava a Martorell després d’haver passat el Llobregat pel pont del Diable o, 
amb més freqüència, amb la barca de Sant Andreu. Però abans dels segle XVIII aquest 
Camí Ral d’Aragó no anava pas cap al peu de Montserrat, sinó que per Piera i 

Capellades es dirigia directament a Igualada i des d’aquí cap a Lleida i Saragossa. 

Durant la baixa Edat Mitjana, molts pelegrins a Sant Jaume de Galícia procedents del 
sud de França, Alemanya o Itàlia preferien entrar a la península Ibèrica per Catalunya 
que no pas per Navarra o el País Basc. Per aquests pelegrins, el viatge de Barcelona a 
Montserrat era una etapa important en la ruta de devoció que culminava a Sant Jaume. 
Després de Montserrat alguns passaven a Santes Creus i Poblet, tot i que la gran 
majoria anaven directament cap al santuari del Pilar a Saragossa. 

 

Diumenge, 25 de setembre de 2016 

1ª etapa. Barcelona – L’Hospitalet de Llobregat – Cornellà de Llobregat 

Itinerari previst: Barcelona (Plaça de Sant Jaume, c/ del Call, c/ de la Boqueria, Pla de 
la Boqueria, c/ de l’Hospital, Pla de Sant Agustí, Plaça del Padró, capella de Sant 
Llatzer, c/ de Sant Antoni Abat, Mercat de Sant Antoni, c/ de Tamarit, Jardins de 
l’Alguer, Avinguda de Mistral, Avinguda del Paral·lel, Plaça d’Espanya, Gran Via de les 
Corts Catalanes, Carretera de la Bordeta, Jardins de Joan Corrades, c/ de Gavà, c/ de la 
Constitució), en creuar el c/ de la Riera Blanca, sortim del municipi de Barcelona i 

entrem en el de l’Hospitalet de Llobregat (c/ de Santa Eulàlia, Santa Eulàlia de 
Provençana, c/ de Santa Eulàlia, c/ d’Enric Prat de la Riba, Plaça del Mestre Clavé, c/ 



Major, Plaça de l’Ajuntament, Plaça de la Remunta), sortim del municipi de l’Hospitalet 
de Llobregat i entrem en el de Cornellà de Llobregat (Carretera de la Bordeta, Parc 
de Can Mercader, c/ de Victor Pradera, Estació d’Autobusos de Cornellà de Llobregat, c/ 
de Mossèn Jacint Verdaguer, Castell de Cornellà -en aquest punt deixem el traçat de la 

Via Mercadera-, Can Vallhonrat, i església parroquial de Santa Maria de Cornellà). Uns 
15 km aprox. 

* Lloc i hora de sortida: estació de Terrassa-Rambla dels ffcc de la Generalitat, a les 
7:00 (sortida tren a les 7:18). 
* Tornada: a darrera de la tarda 

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

* Pressupost: uns 7 € (6 € tren + 1 € llibretó). 
* Cal portar l’esmorzar i dinar. 
* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en tren (FGC de la Generalitat). 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 22 de setembre. 

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

Calendari previst  

Diumenge, 25 de setembre de 2016     
1ª etapa. Barcelona – L’Hospitalet de Llobregat – Cornellà de Llobregat 

Diumenge, 23 d’octubre de 2016    
2ª etapa. Cornellà de Llobregat – Sant Joan Despí – Sant Feliu de Llobregat – 
Molins de Rei – Martorell 

Diumenge, 27 de novembre de 2016 
3ª etapa. Variant del Prat de Llobregat a Molins de Rei 

Diumenge, 29 de gener de 2017 
4ª etapa. Martorell – Abrera – Esparreguera – Collbató – Montserrat 

Diumenge, 26 de febrer de 2017  
5ª etapa. Martorell – Piera 

Diumenge, 26 de març de 2017     
6ª etapa. Piera – Igualada 

 

 

 

T-Marxa Nòrdica de Terrassa 

Diumenge de la Marxa Nòrdica  
a Banyoles 

Diumenge, 25 de setembre de 2016 

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



Aquest diumenge anirem a fer una ruta de Marxa Nòrdica per l’estany de Banyoles, la 
Puda i el Bosc de les Estunes.. 
La ruta és d’uns 13 km, totalment plana. 
Quedem a les 07:15h a l’Hotel Don Cándido per sortir puntualment a les 07:30h 

El punt de trobada a Banyoles és a l’estany, davant del camp de futbol, a les 9h 

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. 

Informació de l’estany: https://ca.wikipedia.org/wiki/Estany_de_Banyoles 

 
  
L’estany de Banyoles està situat al costat de la falla de l’Empordà, que separa un bloc 
de material impermeable, ara elevat a l’est de l’actual emplaçament de l .. 
La Puda i les Estunes: 
Recorregut a peu que ens permet descobrir una part de la vida quotidiana dels 
banyolins i banyolines de mitjans del s. XIX, a través de la Font Pudosa i l’antic balneari 
qui hi trobem. 
Seguidament l’itinerari segueix per una zona d’aiguamolls i estanyols que conserven 

l’estat més silvestre.En aquesta zona s’ha recuperat la cigonya blanca, per això s’hi 
poden observar els seus nius, així com molts més ocells i animalons. 

Seguint l’itinerari s’arriba al bosc de les Estunes, un paratge d’alzines i roures on s’hi 
poden veure grans plaques de travertí amb esquerdes que podem recòrrer per dins i 
on, segons explica la llegenda, hi viuen les aloges. 
Aquesta àrea havia estat fa milers d’anys una antiga zona litoral d’un llac anterior a 

l’actual, ja que el sostre d’aquests materials es troba 10 m per sabre el nivell actual del 
llac. Els travertins son materials sedimentaris que tenen un origen molt peculiar. A més, 
aquestes roques presenten grans esquerdes verticals que fins i tot en alguns sectors 
son transitables. En conjunt, el paratge boscos posseeix un ambient molt peculiar i per 
aquest motiu ha estat un espai que ha motivat nombroses llegendes.Aquest majestuós 
bosc d’alzines i roures posseeix un encant particular i especial. Direm que li prové d’una 
conformació natural tan propera i acollidora com enigmàtica i inquietant, tan ombrívola 
hom té la sensació d ‘estar absolutament aïllat de tot i tothom, alhora que conviu 
harmoniosament amb el món mineral el qual conforma tortuosos “palaus naturals” 
capaços d’albergar aquests éssers enigmàtics i fantàstics: les fades que la tradició 
popular banyolina hi ha situat des de temps remotíssims, unes fades o “aloges” molt 
enfeinades filant i contemplant embadalides el bell estany proper. 

Vocals: Imma Molina i Pep Cuadra 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estany_de_Banyoles


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. 

 

 

 

VOCALIA DE VETERANS  

Orís i Sant Salvador de Bellver 
 

Dimecres, 28 de setembre de 2016 

Descripció de la sortida 

Es tracta d’una caminada pels termes municipals d’Orís i Sant Boí del Lluçanès, 
municipis de les comarques d’Osona i del Lluçanès, respectivament. 

Començarem a caminar al costat de l’església de Sant Genís d’Orís per dirigirnos a Can 
Vilanova. D’aquí pujarem a Sant Salvador de Bellver, atalaia privilegiada sobre la Plana 
de Vic. De retorn, passarem per la balma de Serinyà i la Font de les Donzelles, situada 
en un lloc feréstec i obac. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa 

Estació d’Autobusos a les set del matí (7 hores). 

Desplaçament: en autocar. 

Llargada de la caminada: uns 13 quilòmetres. 

Desnivell positiu: uns 450 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu : uns 450 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: Ferran B. 

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 14 de setembre (primer dia) i 25 de setembre 
(darrer dia) trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp o 



correu electrònic al Ferran (mòbil: 679 61 66 02 – correu electrònic: 
fberengu@gmail.com). 

 Si es produeix una baixa més tard del 26 de setembre 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. 

 

 

 

VOCALIA DE CULTURA 
 

(VI) Castell de Claramunt - Piera (Anoia)  
 

Diumenge, 2 d’Octubre de 2016 

El castell de Claramunt, és un dels deu millors castells de frontera del Principat i el 
més representatiu de la comarca de l’Anoia. Aquest castell medieval d’estil romànic del 
segle X situat a la Serra de la Guàrdia dominant el municipi de la Pobla de Claramunt, al 
marge dret del riu Anoia on forma l’entrada al congost de Capellades, marcant l’entrada 
a la Conca d’Òdena. 

La seva història, marcada pels conflictes bèl·lics, està plena de destruccions i 
reconstruccions, però, malgrat tot, ha conservat fins avui la seva estructura i 

l’impressionant aspecte de fortalesa i de sentinella inamovible de la conca d’Òdena. 
Resseguir el seus murs ens endinsa en un passat de nobles senyors de la comarca que 
van colonitzar aquestes terres i van ampliar el comtat de Barcelona. El castell tenia tres 
recintes emmurallats esglaonats al puig i encara avui conserva la seva característica 
gran torre mestra poligonal d’11 cares, unida a una gran sala rectangular coberta amb 
una volta de mig punt lleugerament apuntada. També manté l’imponent absis central 
de l’església romànica de Santa Maria, enderrocada el 1714, i l’esglesiola gòtica de 

Santa Margarida. Forma part del patrimoni de la Generalitat, i les diverses obres de 
reconstrucció, especialment necessàries no solament pel pas del temps sinó perquè el 
castell ha estat víctima de dues destruccions (els anys 1463 i 1714), l’han convertit en 
una autèntica joia arquitectònica. 

La vila de Piera és situada a l’esquerra de la riera de Ca n’Aguilera. El nucli urbà inicial 
es formà al vessant del castell de Fontanet (que s’ha conservat) i al voltant de la 
Ferreria, una farga d’armes de guerra i d’eines de treball, documentada el 1031. El 
segon nucli, desenvolupat als segles XII i XIV, era el Raval Jussà, entre el carrer del Sol 
i la riera de la Guinovarda. En resta el testimoni de la Casa de la Volta. Entre el segle 
XV i el XVII foren eixamplades les muralles, que abraçaven el tercer nucli, el Raval 
Sobirà, amb la plaça de les Voltes, el Mercadal, el carrer de les Rodes i el carreró o 
eixida de l’Abadessa i la Casa dels Delmes. L’antic portal de Golard o Portal Jussà, el 
1559 es convertí en el Portal d’en Romanyà, subsistent al segle XX, amb el gravat de 
l’escut de Pedralbes. El 1759 fou enderrocat el Portal Sobirà o Portal d’en Selva, al cap 
de la vila, davant la plaça de la Creu, erigida el 1606. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A0nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_X
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_de_la_Gu%C3%A0rdia_%28Vilanova_del_Cam%C3%AD%29
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Pobla_de_Claramunt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Anoia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Capellades
https://ca.wikipedia.org/wiki/Conca_d%27%C3%92dena


Es previst visitar entre altres elements arquitectònics de Piera: Església de Santa Maria, 
Castell de Piera, Casa de la Volta, Capella de Sant Sebastià, Cases Neoclàssiques del 
carrer Sant Sebastià, Portal d’en Romanyà, Voltes de la Plaça, Cal Borrull, Cal Salvet, 
Plaça Joan Orpí, Cal Guerin, etc 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: estació d’autobusos, a les 7:30 del matí. 
* Tornada: al llarg de la tarda. 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: 10 € aprox. (inclou benzina + entrada al castell de Claramunt + llibretó) 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

* El desplaçament d’anada i tornada es farà en cotxes particulars. Places limitades. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 29 de setembre. 
* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores). 

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

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

(XV) El camí de la Senyora 
 

Diumenge, 9 d’octubre de 2016 

Excursió nº 15 –en aquesta ocasió matinal- d’aquest cicle que ens permet conèixer el 
traçat de l’antic Camí de la Senyora que porta fins a les restes de l’ermita de Santa 
Agnès del Munt. Rep aquest nom per ser el Camí que porta des de la Plana Vallesana 
fins a la dita ermita, on es trobava la imatge d’aquesta Mare de Déu. La tornada la 
farem visitant el monestir de Sant Llorenç del Munt. 

Itinerari previst: Dipòsit del Camí dels Monjos, cruïlla del Camí Moliner amb el Camí dels 
Monjos, canal dels Monjos, Camí de la Senyora, font del Senglar, carena de la Cova de 
les Ànimes, Balma Clara, Balma Fosca i Balma de la Pineda, Carena de la Roca 
Foradada, canal de Santa Agnès, restes de l’ermita de Santa Agnès del Munt, turó de la 
Cova del Drac, la Mola, monestir de Sant Llorenç del Munt, Camí dels Monjos, l’Hort 
dels Monjos, el Planet, el Pi del Vent, canal dels Monjos, i cruïlla amb el Camí Moliner. 
Uns 11 km aprox. 

Nota: Dificultat mitjana. El traçat discorre per corriols de muntanya, que comporta una 
certa complexitat. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: estació d’autobusos, a les 8:00 del matí. 

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

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

http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/esglesia-santa-maria
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/castell-piera
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/casa-volta
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/capella-sant-sebastia
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/cases-neoclassiques-carrer-sant-sebastia
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/cases-neoclassiques-carrer-sant-sebastia
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/portal-romanya
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/voltes-placa
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/cal-borrull
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/cal-salvet
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/placa-joan-orpi
http://www.viladepiera.cat/recorregut-arquitectonic/cal-guerin


* Pressupost: 3 € (2 € cotxe + 1 € llibretó). 

* Cal portar l’esmorzar. 

* El desplaçament d’anada i tornada es farà en cotxes particulars. Places limitades. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 6 d’octubre de 2016. 

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

 

 

 

VOCALIA DE CULTURA 
Barcelona barri a barri 

 

Passeig per les platges de Barcelona 
 

Dissabte, 15 d’octubre de 2016 
( SORTIDA DE TARDOR ) 

 
Agafarem els Ferrocarrils de la Generalitat fins a Plaça Catalunya, i el Metro Línia 4 (LA 
GROGA) fins a l´Estació CIUTADELLA/VILA OLIMPICA 
 
Horaris dels Ferrocarrils fins a Plaça Catalunya 
Terrassa Nacions Unides .-  a les 9,03 del matí 

Terrassa Estació del Nord .- a les 9,05 del matí 
Vallparadís Universitat .-     a les  9,07 del matí 
Terrassa Rambla .-                 a les 9,11 del matí 

 

Inscripcions de l´1 de Setembre al 14 d´Octubre de 19 a 21 hores al Telef. 
669.91.26.53 o bé per Wassap 
Dinar de grup opcional  

 

ITINERARI 
1 .- Sortida del metro Ciutadella/Vila Olimpica .- 2.- Parc de la Nova Icària.- 3 

http://excursionistes.cat/?attachment_id=4975


.- Platja de la Nova Icària .- 4 .- Platja del Bogatell .- 5 .- Restaurant La Base Pi 
i farre .- 6 .- Platja de la Mar Bella .- 7 .- Platja de la Nova Mar Bella .- 8 .- 
Platja de Llevant .- 9 .- BCP Barcelona Cable Park .- 10 .- Port Forum .- 11 .- 
Platja de Sant Adrià de Besòs .- 12 .- Parc Fluvial del Besòs 

Barcelona té 4.873 metres de platja, des de la de Sant Sebastià fins a la de Llevant, i el 
passeig es pot començar, evidentment, des de qualsevol punt del litoral. Però us 
proposo evitar les zones d’alta densitat de la Barceloneta i començar per la Platja de la 
Nova Icària: a partir d’aquí les platges estan menys concorregudes, fet que les fa més 
atractives per als humans que busquem espais amplis. 

 

 

 

 
 
                                      

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

http://excursionistes.cat/?attachment_id=4974


 

 


