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 número 110 
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DESEMBRE 2016 

consulteu la nostra web! 

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 

Desembre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 4 
Diumenge de la Masrxa Nòrdica al Puig de 

la Creu, Castellar 
- 

T-Marxa 
Nòrdica 

Dimarts 6 
Tram de Rellinars a la Barata 

1a part del camí de Rellinars a St llorenç 
Savall 

Els camins rals del 
Massís de St Llorenç del 

Munt i l’Obac  
HISTÒRIA 

Dissabte 10 
 

Puig de la Mola (Garraf) 
 

Cims Comarcals MUNTANYA 

Dimarts 13 Assemblea General Ordinària 2016 - - 

Dimecres 14 

 
Lluçà – Santa Eulàlia de Puig-Oriol – Alpens 

(GR1) 

 

- VETERANS 

Dissabte 17 

 
Riu Llobregat II 

(Manresa – Martorell) 
 

Diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Dissabte 17 

 
Mura: visita al Gorg del Pare, visita als tions i 

dinar de Nadal 
 

- 
T-Marxa 
Nòrdica 

Diumenge 18 2a et: Les Mallorquines – Hostalric 
Els camins de St Jaume 

per Catalunya (Cicle 
Girona – Montserrat) 

HISTÒRIA 

Diumenge 18 
 

Caminada per la Marató TV3 
 

- HISTÒRIA 

Divendres 23 
 

Ronda verda de Barcelona III 
 

Nocturna 
C.U.B. Sense 

Presses 



Dissabte 31 

 
(VIII) Monestir de Pedralbes  

(Barcelonès) 
 

- 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. 
 
 

 
 

T-Marxa Nòrdica de Terrassa 
 

Diumenge de la “Marxa” al Puig de la Creu, 
Castellar 

 

Diumenge,  4 de desembre 

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

Hora i punt de trobada a Terrassa: 08:30h, comissaria dels Mossos. 
Hora i punt de trobada a Castellar: 09:00h, carrer Sot de Soteres, tocant als dipòsits. 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 

Característiques tècniques: ruta circular d’uns 11 qm de nivell moderat. 



Us insereixo l’enllaç de la ruta a Wikiloc: 
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9955526 

 

CASTELLAR DEL VALLES-PUIG DE LA CREU 

ca.wikiloc.com 
ruta CASTELLAR DEL VALLES-PUIG DE LA CREU – 
Castellar del Vallès, Catalunya (España) 

El Puig de la Creu és una muntanya de 668 metres a cavall dels municipis de Castellar 
del Vallès i de Sentmenat, a la comarca del Vallès Occidental. Al cim hi ha un vèrtex 
geodèsic i un castell edificat entre els segles XVI i XVII i protegit com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional. A la part més alta del puig hi ha l’església romànica de Santa Maria 
del Puig de la Creu. 

És una església duna sola nau, absis de pedra ben treballada i dues absidioles. La porta 
d’accés a l’església i el campanar de planta quadrada estan refets a partir del nivell de 
la teulada de l’església. L’església és dins d’un clos emmurallat i tancat. La combinació 
de l’absis central amb les dues absidioles li donen, tant interiorment com exteriorment, 
una perfecta forma de creu. Les obertures de l’edifici són una finestra a l’absis, molt 
modificada interiorment, i dos ulls de bou als murs de llevant i de ponent, a més d’una 
petita obertura a l’absis nord. La porta d’accés, a la banda nord, és d’arc de mig punt. 
Com l’ermita de Can Sant Pere, es tracta d’una capella rural sense ornamentació, d’una 
sola nau amb dos absis laterals, però en aquest cas són semicirculars, formant la figura 
d’un trèvol amb el central. Està dedicada a la Mare de Déu dels Dolors. 

La capella del Puig de la Creu es troba documentada l’any 1193, segons el text original 
del “Speculum Officialatus”. Durant els segles XIV-XV i XVI el Santuari del Puig de la 
Creu i la seva albergueria es trobava en molt bon estat, especialment en el segle XV i 
fou motiu de nombroses donacions i disposicions testamentàries. Amb el temps de la 
reforma, el fervor i el culte en els santuaris de les muntanyes s’hi produeix una 
davallada. En els seus orígens es creu que fou un monestir de monges o una casa de 
religioses o també una casa de recés per a dones. Cap al segle XIX fou pràcticament 
abandonat ni tan sols s’hi celebrava l’aplec que tenia lloc el dia de Santa Margarida. Pels 
volts de 1925 l’adquirí Josep Perich i Fruitós que va restaurar la part baixa. Benet i 

Ferrer i Antoni Sancho foren els autors de la restauració. La guerra i la postguerra civil 
foren motiu del nou abandonament de la capella inclòs el que s’havia restaurat. Els 
germans Josep i Pere Borrell i Fumador, iniciaren la seva reconstrucció l’any 1951-1957. 
L’encarregat fou Domènech Borrull que edificà el nou campanar, molt proper a tot el 
conjunt, i va restaurar tota la resta.[1][3] Es diu que aquesta església fou edificada 
sobre el lloc on la llegenda diu que va morir el drac de Sant Llorenç. 

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=9955526
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9955526
http://ca.wikiloc.com/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9955526


VOCALIA D’HISTÒRIA 

Tram de Rellinars a la Barata 
 

Dimarts, 6 de desembre 

ELS CAMINS RALS DEL MASSÍS DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC – (XVI) EL 
CAMÍ DE RELLINARS A SANT LLORENÇ SAVALL (1ª part) 

Sortida inicialment prevista pel passat 13 de novembre. Es va ajornar per la 
climatologia. Ara la tornem a programar. 

Excursió nº 16 –en aquesta ocasió matinal- d’aquest cicle que ens permet conèixer el 
traçat de l’antic Camí Ral de Rellinars a la Barata i Sant Llorenç Savall. Tenim previst 
realitzar la primera part d’aquesta ruta, entre Rellinars i la Barata. Deixarem la segona 
part –entre la Barata i Sant Llorenç Savall- per properes dates. 

Itinerari previst: Rellinars (Passeig d’En Capablanca, c/ Sant Pere), riera de Rellinars, el 
Molí, Camí de les Cases, Balma de l’Endaló, masia de les Cases, font de les Boades, 
Racó de la Font, masia de les Boades, restes de les Boades Velles (a l’edat mitjana 
coneguda amb el nom del mas de la Vacarissa), passarem al peu del Turó de la Roca 
del Duc i del Castell de Bocs, torrent de la Coma d’Aumà, Coll del Correu (enllaç amb el 
traçat del Camí Ral de la Barata a Manresa), Paller de Tot l´Any, Collet Gran, Peu del 

Castellsapera, Coll de Daví, Obaga de Cantarelles, La Barata. 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 hores. 

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

* Pressupost: 10 – 12 € (inclou autocar + llibretó). 

* Cal portar l’esmorzar. 

* El desplaçament d’anada i tornada es farà en autocar de 30 places. Places limitades. 

* Data límit per fer les inscripcions: divendres 2 de desembre de 2016, o abans, en cas 
de quedar exhaurides les places de l’autocar. 

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

  
 

 

 
 



VOCALIA DE MUNTANYA 

Puig de la Mola (Garraf) 
 

Diumenge, 10 de desembre 

Avui us proposem una excursió pel Parc Natural del Garraf, es tracta d’un paisatge 
eminentment rocós i agrest, amb nombroses cavitats subterrànies formades per l’acció 
de l’aigua sobre la pedra calcària. El seu relleu és solcat per rieres seques encaixades 
entre el rocam, conegudes com a fondos. Els cims més alts són la Morella (594,6 m) i el 

Rascler (572 m), tot i que el nostre objectiu es el Puig de la Mola (534,7 m). 

Axi mateix podrem descobrir l’Ermita de Bruguers i el Castell d’Emprunyà aquest últim 
amb unes magnifiques vistes panoràmiques, a més asolirem el cim de la Morella -punt 
mes alt del Parc Natural del Garraf-, desprès ens dirigirem a la Plana Novella i el Puig 
de la Mola, per finalitzar aquesta excursió el poble de Begues. 

Itinerari Previst: Mare de Déu de Bruguers, Castell d’Emprunyà, la Morella (594,6 m), 
Plana Novella, can Grau, Puig de la Mola (534,7 m), Turó de l’Espinadar (484 m), can 
Térmens, Begues. Uns 26 km aprox. Dificultat: mitjana. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Hotel Don Candido de Terrassa, a les 6h 30 del 
matí. 

* Tornada: Al llarg de la tarda. 

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

* Notes: El desplaçament es farà amb cotxes particulars. 

* Inscripcions del 1/12 fins al 9/12 trucant al 636.214.880 (de 18 a 21 h). 

 

 

 

Acte d’Excursionistes.cat 

Assemblea General Ordinària 2016 
 

Dimarts, 13 de desembre 

Hora:  a les 19:45 hores. 

Lloc: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany. Av. Àngel Sallent, 55. Terrassa. 

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de 
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran 

tractats els següents punts. 

Ordre del dia: 



1r.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

2n.  Estat de Comptes a 3 de desembre de 2016. 

3r.  Activitats realitzades per les diferents vocalies al llarg de l’any 2016. 

4t.   Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2017. 

5è.   Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2017. 

6è.   Precs, preguntes i suggeriments. 

 

 
 

 

VOCALIA DE VETERANS 

 

Lluçà – Santa Eulàlia de Puig-Oriol – Alpens 
(GR1) 

Dimecres, 14 de desembre 

Es tracta de realitzar un petit tram del GR 1. Aquest és un Sender de Gran Recorregut o 
Sender Històric que uneix les poblacions de Sant Martí d’Empúries (Alt Empordà) amb la 
de Fisterra (Galícia), que va des de la Mediterrània fins l’Oceà Atlàntic. 

Començarem el recorregut a la localitat de Lluçà (Lluçanès), per seguir per Santa 
Eulàlia de Puig-oriol i acabar a la població d’Alpens (Osona). Quan arribem a la masia 
d’El Castell ens desviarem un xic per pujar fins el Castell de Lluçà i a l’ermita de Sant 
Vicenç des d’on es pot observar una esplèndida panoràmica. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa 

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

Desplaçament: en autocar. 

Llargada de la caminada: uns 17 quilòmetres*. 

Desnivell positiu: uns 550 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 €. 

• Per raons d’organització, en el moment de la inscripció s’haurà de comunicar si es vol 
fer tot el recorregut o la caminada més curta. 

• Cal fer la inscripció entre els dies 1 de desembre (primer dia) i 11 de desembre 
(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 12 de desembre s’haurà d’abonar 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. 

* Hi haurà la possibilitat de realitzar una caminada més curta d’uns 9 quilòmetres de 
recorregut, amb un desnivell acumulat d’uns 300 metres que començarà a Lluçà i 
acabarà a Santa Eulàlia de Puig-oriol. 

**Si feu servir el WhatsApp escriviu el vostre nom i cognom en el missatge. 

 

 
 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Riu Llobregat II (Manresa – Martorell) 
 

Dissabte, 17 de desembre 

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 Manresa, des d’on ens dirigirem, per dins 

l’entramat urbà fins al poble veí del Pont de Vilomara. Aquí accedirem al riu Llobregat i 
ja no el deixarem fins al final. Passarem per Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el 
Vilar, Monistrol de Montserrat i, per la mateixa llera del riu, arribarem a l’antic balneari 
de la Puda. Seguirem fins a Olesa i Abrera i arribarem a Martorell creuant el pont del 
Diable. És un itinerari assequible, d’uns 35 km, habitualment a prop del riu, però en 
alguns trams presenta alguns ondulacions que cal superar. 

*  Lloc i hora de sortida: a l’estació de RENFE de Terrassa a les 08.15 hores (el tren 
surt a les 08.29 hores). Baixarem a l’estació de Manresa, on arribarem sobre les 9.10 
hores. 



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

* Material necessari: bicicleta, casc, esmorzar, aigua i material per a possibles 
punxades. En aquesta ocasió i per la proximitat a les festes nadalenques, farem un 

dinar en un restaurant prèviament concertat. Preguem que en el moment 
d’apuntar-vos, ens digueu també si vindreu al dinar o no. Ja us informarem dels preus. 

* 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 15 de desembre) 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 del Llobregat. 

 
 

 
 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

 

Mura: visita al Gorg del Pare, visita als tions i 
dinar de Nadal 

  

Dissabte, 17 de desembre 

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

Hora i el lloc de trobada a Terrassa: 10:00h, comissaria Mossos 
Hora i lloc de trobada a Mura: 10:45h, pàrquing oficina informació. 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 
Excursió a Mura per fer una petita caminada de marxa nòrdica fins el gorg del Pare, 

després visitar els tions i en acabar dinar de Nadal a l’alberg Els Caus, on ens 
prepararan el menú de 17€. 
Cal confirmació al dinar abans de dimecres 14 de desembre a través del correu 

t-marxanordicaterrassa@hotmail.com 

Amagat entre muntanyes i guardant històries de bandolers, Mura és avui un dels 

pobles més pintorescs del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com
http://mail.com/
http://www.mura.diba.es/
http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=4


Aïllat com està de la vida urbana i conservant en cada un dels seus murs la història 
medieval d’aquest país, fins i tot el cinema ha volgut immortalitzar aquests paratges, 
convertint-se en l’escenari de pel·lícules com Pa Negre o El Bruc. 

Un any més els carrers de Mura s’omplen de tions, parades d’artesans i de tallers per a 
infants, que ens assenyalen que les festes de Nadal ja són aquí. 

Material necessari:  pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), roba i calçat apropiat 
per caminar per la muntanya 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 D’HISTÒRIA 

Camins de St. Jaume per Catalunya 
(Girona – Montserrat) 

 

2a etapa: Les Mallorquines – Hostalric  
 

Diumenge, 18 de desembre  

DIFICULTAT: BAIXA 

 
Aquest cicle; el qual van iniciar el passat mes de març; ens permetrà resseguir el traçat 
de la Via Augusta des de Girona fins  Montserrat. 

 
Itinerari previst: 
Sortint de Les Mallorquines passarem per Can Barretó Nou, Can Pruna, Can Belladona, 
Can Benet (a la nostra esquerra ens quedarà el Bosc de Can Severí), Can Terrers, 
creaurem la via del tren, l’Estany de Sils, la Sèquia de Sils, Torre Marata, Can Torrent, 
recorreguts uns 8 km. arribarem a MAÇANET DE LA SELVA on visitarem l’església de 
Sant Llorenç. Sortirem de la vila pel carrer de Sant Sebastià,  seguirem per Can Roure, 

Can Martí de la Pineda i Turó de Sant Jordi amb el Castell de Torcafeló, Coll del Rei de 
la Cendra, Can Manescal, Ca l’Ametller, creaurem de nou la via del tren i el Rierot de 
Martorell davant de Can Santos, Pla de Can Ros, Pou de glaç de Can Buscatells, Pont de 
la Riera de Santa Coloma, ja a les afores d’Hostalric, passarem per la rotonda de 
l’Hostal de la Figa (sector de Collformic), 2ª rotonda (carrer del Plàtan), carrer de la 
Selva, 3ª rotonda (Avinguda del Coronel Estrada), ja a HOSTALRIC passarem per la 
Torre del Convent, Ajuntament, Torre dels Frares, Plaça i Torre del Bous, Carrer Major, 
Torre i Portal de Barcelona. On donarem per finalitzada la sortida. 
Aprofitem per desitjar-vos un Bon Nadal i una bona entrada d’any. 



* 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 17 de març 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: Gener 2017 (Hostalric-Santa Maria de Palautordera) 

 
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. 

 

 

 
 
 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

Caminada per la Marató de TV3 

Diumenge, 18 de desembre 

Hora: 09:00h 

Lloc: Escola d’hosteleria Torre Mossèn Homs, Terrassa. 

Caminada popular i de Marxa  Nòrdica de 6km pels voltants de la Torre Mossèn Homs. 

Xerrada sobre l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques a càrrec del Dr. 

Ricard Molina, especialista en medicina intensiva i la Sra. Silvia Mallor, fisioterapeuta i 
instructura de la Marxa Nòrdica. 

mailto:andreualcaraz@gmail.com


Col·laboradors: Decathlon – Torre Mossèn Homs – Ins Cavall Bernat – 
Excursionistes.cat 

Aportació mínima: 5 euros 

 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES  

Sortida nocturna 
 

Ronda verda de Barcelona III 
 

Divendres, 23 de desembre 

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 Torre del Baró. Per l’avinguda de 

Vallbona arribarem a la zona de la Trinitat Nova i baixarem per la Via Júlia fins a Can 
Dragó. Passarem pel passeig de Fabra i Puig fins a trobar el Besòs. Aquí iniciarem el 
nostre recorregut per la banda nord de la ronda Verda pujant cap a Sant Jeroni de la 
Murtra per l’interior de Santa Coloma de Gramenet i el parc de la serralada de Marina. 
Descendirem cap a Badalona i per arran de mar, recuperarem el curs del Besòs fins a 
Montcada. Per l’interior de la població i tocant una mica el parc de Collserola, arribarem 
a Cerdanyola. Finalment, el carril bici de la carretera de Sant Cugat ens conduirà fins a 
aquesta població, punt final del nostre itinerari. Uns 30 km aproximadament, tots ells 
resseguint el traçat de la ronda verda de Barcelona i els camins del Vallès. Pararem en 
algun lloc adient del recorregut per menjar quelcom. 

*  Lloc i hora de sortida: a l’estació de Renfe de Terrassa a les 19:35 hores. Agafarem 
el tren que surt a les 19:44 hores i baixarem a l’estació de Torre del Baró a les 20.14 h, 
moment en què començarem a pedalar. 

* Tornada: en tren dels FGC des de l’estació de Sant Cugat, 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 21 de desembre) 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. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


Aquesta excursió NO és cap prova competitiva. La intenció és una pedalada nocturna 
pel voltant de Barcelona. 

 

 

 

 
VOCALIA DE CULTURA 

 
(VIII) Monestir de Pedralbes 

(Barcelonès) 

Dissabte, 31 de desembre 

Un proposem una nova sortida de la Vocalia de Cultura amb la finalitat de visitar el 
Monestir de Pedralbes, situat a la ciutat de Barcelona. 

El monestir de Pedralbes va ser fundat per la reina Elisenda de Montcada l’any 1327, 
amb el suport del seu espòs, el rei Jaume II. Seguint els corrents espirituals de l’època, 
el nou monestir va passar a ser habitat des d’un inici per monges clarisses, la branca 
femenina de l’orde de Sant Francesc, que hi van residir de manera pràcticament 
ininterrompuda fins a l’any 1983. 

L’edifici constitueix un dels millors models del gòtic català, tant per l’església com pel 
claustre de tres plantes, un dels exemples més espaiosos i harmònics d’aquest estil. De 
l’església cal destacar el sepulcre de la reina Elisenda, que ofereix dos vessants, el que 
dóna a l’església, on apareix la seva imatge vestida com a sobirana, i el que dóna al 

claustre, on es mostra com a vídua i penitent. Igualment, ressalten els vitralls del segle 
XIV, diverses sepultures de famílies nobles i els tres cors: l’alt, el baix i el dels frares. 

Dins el monestir, i al voltant del claustre, s’hi pot veure un seguit de cel·les de dia, on 
les religioses es retiraven per al seu recolliment personal. Destaca la capella de Sant 
Miquel, encarregada per l’abadessa sor Francesca ça Portella l’any 1343 al pintor Ferrer 
Bassa, amb una clara influència d’artistes tan importants com Giotto, el taller dels 

Lorenzetti o Simone Martini. Completen la visita la sala capitular, l’abadia, el refetor, la 
cuina, les procures, el dormidor i la infermeria —un dels exemples més ben conservats 
d’edifici hospitalari del Renaixement. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: estació de Terrassa – Rambla, dels FFCC de la 
Generalitat, a les 8:00 del matí. * Tornada: a dinar a casa. 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: 10 € aprox. (inclou desplaçament, entrada al monestir i llibretó) * Cal 
portar l’esmorzar. 

* El desplaçament d’anada i tornada es farà en tren. 

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