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www.excursionistes.cat 



 
 
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 

Octubre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 2 (VI) Castell de Clarramunt – Piera (Anoia) Sortides CULTURA 

Dissabte 8 Cim de Bassegoda (Garrotxa) Cims Comarcals MUNTANYA 

Diumenge 9 
(XV) EL CAMÍ DE LA SENYORA 

 

 

Els camins rals del 

Massís de St Llorenç del 

Munt i l’Obac 

  

HISTÒRIA 

Diumenge 9 
 

Diumenge de Marxa Nòrdica pel Bages 
 

- 
T-Marxa 
Nòrdica 

Dissabte 15 

 
TOSSA PLANA DE LLES I ESTANYS DE 

LA MUGA 
 

Cims Comarcals MUNTANYA 

Dissabte 15 
 

La vall del riu Tenes 
 

Excursió diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Dissabte 15 
 

Passeig per les platges de Barcelona 
 

BCN Barri a Barri CULTURA 

Diumenge 16 

 
3ª etapa: Isòvol a Martinet (Camí de St 

Jaume per la Cerdanya i el Segre) 
 

Camins de St Jaume per 
Catalunya 

HISTÒRIA 

Dimecres 19 
 

Montserrat: de Santa Cecília al Monestir 
 

- VETERANS 



Divendres 21 

 
Ronda verda de Barcelona (I) – excursió 

nocturna 
 

Sortida Nocturna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 23  

 
2ª etapa. Cornellà de Llobregat – Molins de 

Rei – Martorell 
 

El camí Ral d’Aragó HISTÒRIA 

Diumenge 23 

 
Diumenge de Marxa Nòrdica a les 

Foradades, Terrassa 
 

- 
T-Marxa 

Nòrdica 

Dimecres 26 
 

El Congost de Camarasa i de Mu 
 

- VETERANS 

Dissabte 29 

 
18a etapa : PRAT DE COMTE – PAÜLS 

(GR7 i GR171) 
 

 
Camins del Sender de 

Gran Recorregut GR7 i 
GR171  (La Seu d’Urgell 

– Refugi del Caro) 
 

SENDERS des 

de 2008 

 

 

 

 
 

* 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 

(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. 

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. 

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
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


* 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 de MUNTANYA 
Cims Comarcals 

 

Cim de Bassegoda (Garrotxa) 
 

Dissabte, 8 d’ octubre de 2016 

El Bassegoda és un cim emblemàtic de la Garrotxa. Una silueta única i una prominencia 
gens menyspreable, permeten distingir-lo fàcilment entre els seus veïns. I un cop a 
dalt, ens regala una vista fantástica: el Canigó, l’Albera, Cap de Creus, Mare de Déu del 
Mont, Rocacorba, Montseny, Puigsacalm, Comanegra, Taga,… són només part del relleu 

que es pot identificar. 

*Itinerari: Aparcament de la Riera de Sant Aniol – el Molí del Riu- El Golero – coll del 
Molí (enllaç amb el GR11) – coll Roig – can Pricipi – corral de Principi – Puig de 
Bassegoda (1.374m) – coll de Riu – ca N’Agustí – Sant Feliu del Riu –  Aparcament de 
la Riera de Sant Aniol. 

*Pujada Acumulada: 1.190m 

*Distancia aproximada: 17,3 km 

*Tems aproximat (sense parades): 6h15’ 

*Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 

*Desplaçament: Amb vehicles particulars. 

*Lloc i hora de la sortida: Estació d’autobusos de Terrassa a les 6h. 

*Inscripcions: De 1 d’octubre al 7 d’octubre, trucant al 636214880 de 19h a 23h. 

  
 

 

 
 



Vocalia d’Història 

Els camins rals del Massís de St 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. 

* 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). 

 

 

T-Marxa Nòrdica de Terrassa 

Diumenge de Marxa Nòrdica pel Bages 
 

Diumenge, 9 d’octubre de 2016 

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



Hora i lloc de trobada a Terrassa: 08:00h Hotel Don Cándido 
Hora i punt de trobada a Sant Benet de Bages: 
Hora trobada a les 8h45’. Hora Sortida: 9h. 
Punt de trobada: a l’aparcament de Mont Sant Benet (Sant Benet de Bages) Sant 

Fruitós de Bages. Parquing Mont Sant Benet/La Fabrica/Alicia. 

 
Distància de la ruta: 14 Km. 
Nivell de dificultat: Fàcil – Moderat. 
Amb un desnivell de: 179 mts 
Ruta Circular. 

Descripció de la Ruta: Sortirem de Sant Benet de Bages, anirem per el Meandre del Riu 
Llobregat fins al poble de Navarcles . Seguirem per el camí que va al Pont de les 
Generes, pujarem direcció a la Serra,observarem bones panoràmiques. Veurem les 
Tines de les Solanes, Els Ulls del Llobregat, Tines del Llobregat i retornem a Sant Benet 
de Bages. 
 
MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES 

Sant Benet de Bages és una antiga abadia benedictina del terme municipal de Sant 
Fruitós de Bages, És un dels conjunts monàstics més interessants del país, amb 
elements que van des del Romànic de l’època fundacional fins al Modernisme, passant 
pel Barroc. 

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

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir.  

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. 

 

 
 

 
 

VOCALIA de Muntanya 

Cims Comarcals 
 

Tosa Plana de Lles i Estanys de la Muga 

Dissabte, 15 d’octubre de 2016 

Des de la Vocalia de Muntanya d’Excursionistes.cat i dins el cicle de Cims Comarcals de 
Catalunya us convidem a fer l’ascensió a la Tossa Plana de Lles que amb 2.916 m és el 

sostre comarcal de la Cerdanya. A més i dintre de la mateixa excursió visitarem els 



estanys de la Muga de gran bellesa. En definitiva una excursió plenament Pirenaica que 
no us podeu perdre. 

*Itinerari: Refugi del Cap del Rec (1.950 m) – camí de l’antic rec – Torrent de la Muga – 

Estanys de la Muga – la Portelleta (2.751 m) – Tossa Plana de LLes (2.916 m) – Estany 
de l’Orri (2.158 m) – Refugi del Cap del Rec (1.950 m). 

*Desnivell: 1.014 m 

*Distancia: 16,30 km 

*Temps: 5h 30′ (sense parades) 

*Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 

*Desplaçament: Amb vehicles particulars (cos de benzina i peatges a repartir). 

*Lloc i hora de la sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h30′. 

*Inscripcions: Del 1/10 fins al 14/10 trucant al 636214880 de 19h a 23h. 

 

 
 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

La Vall del riu Tenes 
 

Dissabte, 15 d’octubre 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 Granollers nord – Les Franqueses, des d’on ens 
dirigirem, per dins l’entramat urbà fins a la llera del riu Congost. Travessarem el riu i 

entrarem a la població de Canovelles. Des d’aquí, anirem a buscar el riu Tenes, el camí 
del qual ens durà cap a Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets del Vallès. Ens endinsarem 
cap a l’espai natural de Gallecs i el travessarem fins a trobar la riera de Caldes, que 
recorrerem fins a Santa Perpètua. Pel carril bici anirem fins a la Llagosta i continuarem 
fins a Montcada i Reixac, on acabarem la sortida. Qui vulgui podrà remuntar el riu Ripoll 
per tornar cap a Terrassa. Uns 30 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 07.25 hores (el tren 
surt a les 07.37 hores). Baixarem a l’estació de Montcada i Reixac-Manresa i canviarem 
a l’estació de Montcada i Reixac (línia de Girona), on agafarem el tren que surt a les 
08.19 h i que ens durà fins a Granollers nord- Les Franqueses. Començarem a pedalar 
sobre les 08.45 hores. 

* Tornada: en tren des de Montcada, 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 
Montcada a una hora prudencial per 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 13 d’octubre) 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 les rieres del Vallès. 

 

 
 

VOCALIA de CULTURA 

Barcelona barri a barri 

 

Passeig per les platges de Barcelona 
  

Dissabte, 15 d’octubre de 2016 

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.  

mailto:cub.sensepresses@gmail.com
http://excursionistes.cat/?attachment_id=4975


 

ITINERARI 

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

 

 

 

 

VOCALIA d’HISTÒRIA 

Camins de St Jaume per Catalunya 

 

3ª etapa: Isòvol a Martinet (Camí de St Jaume 
per la Cerdanya i el Segre) 

 

Diumenge, 16 d’octubre de 2016 

Uns 15 km. aproximadament. 

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


Itinerari previst: Isòvol, Baltarga, Riu de Santa Maria, Santa Maria de Talló, Bellver de 
Cerdanya, Santa Eugènia de Nerellà, Sant Martí dels Castells i Martinet. 

Iniciarem l’excursió a la sortida d’Isòvol, concretament a la benzinera abandoada a les 

afores del poble, lloc on van acabar l’etapa anterior. Continuarem en dirección a Riu de 
Santa Maria, al centre d’aquest llogarret anirem a l’esquerra per una pista que és el 
denominat Camí Ral de Sant Jaume fins a la plaça Major de Talló, on anirem a 
l’esquerra. En aquest indret visitarem la molt bonica església de Santa Maria de Talló. 
En arribar a la pista que baixa de la vall de l’Ingla, la seguirem a la dreta; passarem pel 
davant del santuari i continuarem per la carretera de Bellver de Cerdanya. Més 
endavant deixarem la carretera i anirem a l’esquerra pel Camí de Vilella, que aviat fa un 
gir a la dreta i entra a la població de Bellver com a carrer de Pere Elies.  A Bellver de 

Cerdanya i si el temps ens ho permet ens acostarem a l’església parroquial de Sant 
Jaume i a la casa on va residir Gustavo Adolfo Bécquer. Més endavant es gira a 
l’esquerra pel carrer Camí Ral, al final del qual es va a l’esquerra per la carretera de Pi. 
Passats uns 250 metres es va a la dreta per la carretera que ens portarà a Santa 
Eugènia de Nerellà. La població ens quedarà a la dreta i seguint la mateix carretera 
creuarem dos torrents, deixarem pistes als dos costats i arribarem a cal Manxot. La 
casa quedarà a la dreta i a l’esquerra deixarem una pista; més endavant la pista fa 
dues corbes molt pronunciades i arribarem a la carretera N-260. A la dreta, a un nivell 
més alt, veurem el castell de Sant Martí. Sense seguir la carretera anirem a l’esquerra 
per un vial paral·lel que aviat s’acosta al riu i que amb el Montgràs a l’esquerra ja no 
deixarem fins a Martinet passant abans pel Parc de la Llúdriga. 

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 13 d’octubre 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: Novembre de 2016 (Martinet-Pont de Bar). 

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 VETERANS 

Montserrat: de Santa Cecília al Monestir 
 

Dimecres, 19 d’octubre de 2016 

Descripció de la sortida: 

Es tracta d’una caminada que ens portarà a conèixer un petit sector de la muntanya de 
Montserrat en què podrem gaudir de grans panoràmiques i observar majestuoses 
agulles. 

Començarem a caminar a l’antic monestir de Santa Cecília per enfilar-nos pel sender de 
petit recorregut PR C-19 que ens portarà al Monestir de Santa Maria. 

Abans d’arribar-hi, haurem passat pel mirador de l’ermita de Sant Dimes, per les runes 
de l’ermita de la Santíssima Trinitat, per l’ermita de Sant Benet (actualment refugi de 
muntanya), per la Miranda dels Ermitans, per les runes de l’ermita de Santa Anna, pel 
Pas dels Francesos, per l’Escala dels Pobres… 

Una vegada al Monestir, retornarem a Santa Cecília, pel Camí del Degotalls i per un 
tram de la carretera de Can Maçana (BP-1103). 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

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

Desplaçament: cotxes particulars. 

Llargada de la caminada: uns 10 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 dues (14 hores) de la tarda. 

Vocal: Ferran B. 

Notes: 

• Pressupost: 5 € que s’hauran de donar al xofer del cotxe amb qui anem. 

• Cal fer la inscripció entre els dies 5 d’octubre (primer dia) i 16 d’octubre (darrer dia) 
trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp1 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  

Excursió Nocturna 
 

Ronda verda de Barcelona (I) 
 

Divendres, 21 d’octubre 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 del passeig de les Aigües dels FGC. 
Pedalarem per aquest passeig en direcció est fins a la zona de Torre Baró. Baixarem cap 
al riu Besòs i el seguirem fins a la seva desembocadura, on enllaçarem amb el passeig 
marítim de Barcelona. Seguirem fins el peu de la muntanya de Montjuïc i, des d’allà, 
anirem fins a l’estació dels FGC més propera per tornar cap a Terrassa. Uns 35 km 
aproximadament, tots ells resseguint el traçat de la ronda verda de Barcelona. Pararem 
en algun lloc adient del recorregut per menjar quelcom. 

*  Lloc i hora de sortida: a l’estació dels FGC de Terrassa Rambla a les 19:35 hores. 
Agafarem el tren que surt a les 19:45 hores i baixarem a l’estació del Peu del Funicular 
a les 20.14 h. Allà agafarem el funicular i baixarem a la primera estació, a la Carretera 
de les Aigües. Començarem a pedalar a l’estació de la Carretera de les Aigües sobre les 
20:30 hores. Recordeu no pujar a l’últim vagó del tren, ja que no obre portes a 

l’estació del Peu del Funicular!! És aconsellable desplaçar-se de manera esglaonada per 
no saturar el funicular. 

* Tornada: en tren dels FGC des de l’estació de Provença o Plaça Catalunya, a temps 
d’agafar l’últim tren o algun d’abans. Arribada a Terrassa, com a màxim, sobre les 
02:30 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 (3 zones). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el dijous 20 d’octubre) 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 és una pedalada nocturna 
pel voltant de Barcelona. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


 

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camí Ral d’Aragó 
 

2ª etapa: Cornellà del Llobregat – Molins de Rei – 
Martorell 

Diumenge, 23 d’octubre de 2016 

Segona etapa del cicle que ens permet seguir integrament l’antic Camí Ral de Barcelona 
a l’Aragó. En aquesta ocasió la ruta que uneix les poblacions de Cornellà de Llobregat a 
Martorell. Al llarg del seu recorregut tenim previst visitar l’ermita de la Mare de Déu del 
Bonviatge, la capella de Sant Jaume de Cal Pau Torrents, els Aiguamolls de Molins de 
Rei, i el Pont de Sant Bartomeu o del Diable sobre el riu Llobregat. 

Itinerari previst: Cornellà de Llobregat (església parroquial de Santa Maria de Cornellà, 
c/ de Isaac Peral, Estació RENFE de Cornellà, Camí de la Destraleta, c/ de Lluís Llach, 
Parc de Can Corts, Can Tirel, Avinguda de Can Corts, c/ de Ponent), sortim del municipi 
de Cornellà de Llobregat i entrem en el de Sant Joan Despí (Ca l’Armand, Plaça de 

Mercè Rodoreda, c/ del Bonviatge, ermita de la Mare de Déu del Bonviatge, església 
parroquial de Sant Joan Baptista, Plaça de l’església, Avinguda de Mossèn Jacint 
Verdaguer, c/ del Mig, Cal Pau Torrents, capella de Sant Jaume de Cal Pau Torrents, 
Camí del Mig, Els Ànecs, Cal Tous, Can Felip, Avinguda del Sol), sortim del municipi de 
Sant Joan Despí i entrem en el de Sant Feliu de Llobregat (c/ d’Armenteres, Riera de la 
Païssa, c/ de les Carreteres, Plaça de la Vila, Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de 
Llobregat, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, c/ del Pou de Sant Pere, Palau 

Falguera, Parc de Can Falguera, c/ de Sant Josep, Parc del Llobregat, c/ de la Riera), 
riera de la Salut, pas sota la B-23, -enllaç amb la ruta provinent del Prat de Llobregat-, 
torrent del Terme, Aiguamolls de Molins de Rei, riera d’en Bonet, entrem a Molins de 
Rei (c/ Felip Canalies, Parc del Pont de la Cadena, Passeig de Pi i Margall, Plaça de la 
Creu, c/ d’Alfons II d’Aragó, c/ Major, Plaça de Catalunya, Ajuntament de Molins de Rei, 
c/ de Jacint Verdaguer), sortim del nuclí urbà de Molins de Rei, cal creuar la C-1413a i 
l’AP-2, enllaç amb la variant que ressegueix el riu Llobregat, Riera de Vallvidrera, el 
Camp de la Barraca, Can Capdevila, el Papiol de Baix, Molí d’Argemí, torrent de Batzac, 
Casa de l’Aigua, Canal de l’infant, Riera de Rubí, Parc de la Solana, torrent del Mateu, 
Àrea de Pic-nic de Castellbisbal, els Arenys, Sot del Castell, Estació RENFE de 
Castellbisbal, Pont del Ferrocarril, Torrent Bo, Arc romà, Pont de Sant Bartomeu o del 
Diable sobre el riu Llobregat, entrem a Martorell (ruïnes de l’ermita de Sant Bartomeu, 
Passeig de la Quarter, Plaça de la Creu, església de Sant Joan, c/ de Pere Puig, c/ 
d’Anselm Clavé, Plaça de les Hores, Plaça de la Vila, Ajuntament). Uns 20 km aprox. 

* Lloc i hora de sortida: estació RENFE de Terrassa, a les 7:00 (sortida tren a les 7:13). 
* Tornada: a darrera de la tarda 

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

* Pressupost: uns 8-9 € (7-8 € tren + 1 € llibretó). * Cal portar l’esmorzar i dinar. * El 

desplaçament d’anada i de tornada es farà en tren (RENFE). 



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

 

 

 

T-Marxa Nòrdica 
 

Diumenge de la Marxa Nòrdica 
a les Foradades, Terrassa 

 

Diumenge, 23 d’octubre de 2016 

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

Hora i lloc de trobada a Terrassa: Quedem a les 09:00h al pàrquing del Parc Audiovisual 
de Terrassa (antic Sanatori), a la carretera Matadepera. 

Distància de la ruta: 17Km. 
Nivell de dificultat: Moderat. 
Ruta Circular. 

Descripció de la ruta: Anirem en direcció a les foradades, passarem per la Font del 
Troncó i el llac petit.  

Us convidem a conèixer la formació geològica anomenada les Foradades, un indret molt 
interessant de la serra de les Pedritxes, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. Aquest lloc té un gran interès per la seva singular formació geològica i la seva 
bellesa. Les Foradades consisteixen en un aflorament de roca vermella format per 
petites coves i forats que es comuniquen entre si i que li donen el nom característic de 
les Foradades. 
 
Podeu veure aquí la ruta: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9215632 

 

LES FORADADES 

ca.wikiloc.com 
ruta LES FORADADES – Matadepera, Catalunya 
(España) 

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. 

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. 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9215632
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9215632
http://ca.wikiloc.com/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9215632


 

 

 

VOCALIA DE VETERANS 

El Congost de Camarasa i de Mu  
 

Dimecres, 26 d’octubre de 2016 

Es tracta d’una sortida que transcorre per la comarca de La Noguera i el camí va 
paral·lel al riu Segre. La caminada ens portarà a conèixer un dels trams menys 
coneguts del riu i, probablement més impressionants del seu curs. 

L’itinerari serà el següent: Pont d’Escalera (Camarasa), Congost de Camarasa, Pont del 
Pastor, Campament de Fecsa, Aiguabarreig del Segre amb el Noguera Pallaresa, Central 
d’Alòs, pont penjant, Barranc del Palomar, Congost de Mu (o de Mur), Alòs de Balaguer. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

A dos quarts de set del matí (6,30 hores) a l’Estació d’Autobusos. 

Desplaçament: en autocar. 

Llargada de la caminada: uns 13 quilòmetres. 

Desnivell positiu: uns 250 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu : uns 250 metres de baixada acumulada. 

Temps de la caminada: unes 4-5 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 12 d’octubre (primer dia) i 23 d’octubre (darrer dia) 
trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp2 o correu electrònic al 
Ferran (mòbil: 679 61 66 02 – correu electrònic: fberengu@gmail.com). 



• Si es produeix una baixa més tard del 24 d’octubre 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 SENDERS DES DE 2008 

Camins del Sender de Gran Recorregut GR7 i GR171 

La Seu d’Urgell – Refugi del Caro 
 

18ª etapa: Prat del Compte – Paüls  
 

Dissabte, 29 d’octubre de 2016 

Avui, per fi, el fet d’ anar caminant i anar veient els bells, bonics i amples camins de la 
nostra estimada Catalunya i just en aquest indret del camí, donem per finalitzat l’ 
amorós, sensible i inolblidable GR 171 sentint de rerafons com van ressonant els trets i 
bateries disparats amb molt encert des de la Serra de Pàndols; també em faig ressò del 
sepulcral silenci a la nit mentre els combatents dels dos bàndols durant aquella 
interminable tranquil·litat es passàven els uns als altres, des del llibret per fer cigarrets 
i des de l’altre banda es desvivíen per tabac … que durant aquell vespre hi tornava a 

reinar la PAU. 

Doncs si és veritat … això s’acaba … però no només per haver fet el GR 171, això dona 
mes marge per fer uns quants camins més, però aquesta vegada pel nostre i gens 
estrany camí que és i serà ara el GR 7, que vam seguir durant les primeres etapes o 
trams, des de la Seu d’Urgell, pel Coll dels Bancs, els pobles de Fórnols, Tuixén, La 
Coma, La Pedra, Sant Cerni del Grau, Sant Llorenç de Morunys… Aleshores vam anar 

fins al Hostal del Plà, el Cementiri sempre mes artístic modernista d’Olius i també la 
seva cripta pre-romànica, amb el talant de ser bonica i preciosa; i el poble de Solsona, 
amb la seva església del Miracle  fins el petit Santuari de Pinós. 

Que me’n dieu ara i més respecte el GR 171 … que ha estat molt agradable i diria molt 
més: embriagador. El seu pas des del Santuari de Pinós, Pinós, Castellfollit de 
Riubregós, Ferran, església de Santa Fe de Segarra, Montfalcó murallat, Cervera, 
Rubinat, Talavera, Suró, Albió, balneari de Vallfogona de Riucorb, Segura, Fonoll, Coll 

de Forès, Coll de Belltall, Cap del Coll, Vimbodí, santuari de la Mare de Déu dels 
Torrents, Castell de Milmanda, Monestir de Poblet, l’Espluga de Francolí, sant Miquel, 
Montblanc, sant Josep, Rojals, la Taula dels Quatre Batlles, Sollo de la Cadireta, Tossal 
de la Baltasana, Prades, Albarca, ermita de la Mare de Déu de Montsant, Pi de la 
Carabasseta, la Morera de Montsant, Cartoixa d’Escaladei, ermita de la Pietat 
d’Escaladei, Cabacés, La Figuera, el Molar, Garcia,  el Transbordador del Ebre, l’ ermita 
de santa Madona, i la ermita de Sant Jeroni, la serra de Cavalls, Gandesa, Serra de 
Pàndols, Collet de la Salve, ermita i balneari de la Fontcalda, Prat de Comte, i Paüls … 



aquest son els punts més importants que hem gaudit mentre rememoràvem els dies 
que hem passat junts. 

Avui també donaré més informació d’on som: doncs passat pel Bot vàrem passar per la 

comarca de la Ribera d’Ebre, més, al cap d’haver passat per la Font de la Torla  (un 
kilòmetre aproximadament) vàrem passar a la nova comarca del Baix Ebre, on les 
parets de l’ermita de la Mare de Déu de la Fontcalda ens obria els braços per entrar en 
aquesta nova comarca. 

Ara i a 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 mils 

camins i trifurques, que des de la Seu d’Urgell, s’aniràn atravessant per tota la 
geografia catalana, fins arribar al refugi de Caro, tot això amb el recompte de uns 400 
kilòmetres aproximadament … , per tant anem a fer amb tots vosaltres, si voleu i 
accepteu lo que s’anirà fent. Així, si voleu podeu venir a fer aquest nou engrescador i 
encisador camí amb nosaltres. 

Itinerari previst: 

PRAT DE COMTE, carrer de Xerta … inici del tram … es segueix el carrer en direcció a la 
carretera de Tortosa (370 m); Carretera; Bifurcació, per la dreta; COLLET D’EN ROC, en 
mig d’uns camps es deixa el camí que baixa recte; MAS DE PASAMONTE, les runes del 
mas queden a l’esquerra; Bifurcació, al fons de la vall dels Masets es troba una pista 
que se segueix a la dreta (380 m); Fons de la vall, es deixa el vessant que se seguia i 
creua la vall; Bifurcació, es gira a la dre4ta; Bifurcació, en trobar una pista 
enquitranada es va a la dreta (540 m); COVES D’EN SAUVES, es deixen a la dreta; 

Bifurcació, es va a la dreta; PLA DE LA REFOIA, hi ha una bifurcació a l’entrada del gran 
pla (800 m); Bifurcació, Al final del pla es deixa una pista a ma dreta; COLL DE LA 
REFOIA, es va per camí de la dreta (870 m); Collet, es segueix al sud-oest; COLL DE 
LES MOLES, es deixa una bassa a l’esquerra i la pista a la dreta (940 m); FONT DEL 
MONSACRE, pal indicador; RACÓ DEL TORMOSALT, el GR va de pla pel peu del bau-mat 
(500 m); Bifurcació, es va a l’esquerra; Creuament, es troba una pista travessera 
damunt d’un camp d’oliveres (400 m); Bifurcació, es deixa la pista i es va a l’esquerra 
tot baixant per un camí que travessa el barrancs de Morella; Bifurcació, als pocs metres 
hi ha un pal indicador; Cementiri, cruïlla i pal indicador; PAÜLS, plaça del ajuntament i 
ames confluència amb el GR 7 (350 m): 

Distància:     14’300 kilòmetres. 

Dificultat:     Mitjana Alta 

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 20 d’octubre. 

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: 26 de Novembre:     LLABERIA   –   TIVISSA 
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