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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 

Gener 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 8 (XVII) El Camí Ral de Mura a Rellinars 
Camins rals del Massís 

de St Llorenç del Munt i 
l’Obac 

HISTÒRIA 

Diumenge 8 Ascensió a la Mare de Déu del MONT - MUNTANYA 

Diumenge 8 Passeig Marítim Barcelona - 
T-Marxa 
Nòrdica 

Dimecres 11 Sant Llorenç del Munt: els Emprius - VETERANS 

Divendres 13 
El Llobregat de nit: Castellbisbal – 

Barcelona 
Nocturna 

C.U.B. Sense 
Presses 

Dissabte 14 
 

La Rambla 
 

Bcn barri a barri CULTURA 

Dissabte 14 Pic de Madres (Capcir) Cims Comarcals MUNTANYA 

Diumenge 15 
 

III Etapa: Hostalric – Sant Celoni 

 

Camins de St Jaume 
(Girona – Montserrat) 

HISTÒRIA 

Diumenge 15 Puig de la Creu, Castellar - 
T-Marxa 
Nòrdica 

Dimecres 18 
 

Riudecanyes – Montroig del Camp 
 

- VETERANS 

Dissabte 21 
De Terrassa a Olesa i el camí del Llobregat 

fins a Martorell 
- 

C.U.B. Sense 
Presses 



Dissabte 28 
 

19.1a Etapa: LLAVERIA - TIVISSA 
 

GR7 i GR171 
(La Seu d’Urgell – Refugi 

del Caro) 
SENDERS 2008 

Diumenge 29 
 

4a Etapa: Martorell – Piera 
 

Cami Ral d’Aragó HISTÒRIA 

Dissabte 4  
*FEBRER 

Volta i DINAR 
10è ANIVERSARI 
Excursionistes.cat 

Excursionistes 

Diumenge 5 
*FEBRER 

(IX) Solsona, Solsonès - 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 d’HISTÒRIA 

Els camins rals de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

(XVII) El camí ral de Mura a Rellinars 

Diumenge, 8 de gener de 2017 

Excursió nº 17 –en aquesta ocasió de tota la jornada- d’aquest cicle que ens permet 
conèixer integrament el traçat de l’antic Camí Ral que uneix les poblacions de Mura i 
Rellinars. Al llarg del seu recorregut gaudirem de punts tant interessants com el Puig de 
la Balma o Mata-rodona. 

Aquest traçat coincideix amb l’històric Camí dels Pelegrins de Mura a Montserrat. Fins 
l’any 1931 a Mura se celebrava aquest tradicional pelegrinatge a Montserrat. Consistia en 
el compliment d’una antiga prometença, de l’any 1500, per la qual els amos de cases de 
més anomenada, Mas, Sanlleïr, Peric, Mata-rodona, Farell i altres, anirien descalços, a 
peu, i vestits de blanca camisa i gorra, fins al monestir de Montserrat. Eren una desena 

d’homes que passant per Rellinars i Monistrol i enfilant-se a la muntanya de Montserrat, 
eren rebuts pel pare abat, veneraven la Moreneta, i l’endemà se’n tornaven a Mura també 
a peu. Des de la dècada de 1980 s’ha recuperat aquesta tradició però amb un caire 
diferent. 

Itinerari previst: Mura, riera de les Nespres, la Creu de la Vila, la Guillotera, torrent del 
Puig, El Puig de la Balma, font del Puig, torrent del Puig, Collet Roig –cruïlla amb el Camí 

Ral de Berga-, Racó de la Font de l’Arnella, torrent del Sot de l’Infern, font dels Til·lers, 
Canal de l’Era dels Alls, Coll de la Creu dels Alls, Racó de la Font de l’Hort, Camí a Mata-
rodona, Mata-rodona (masia), torrent del Roure Llarg, font de la Cruïlla, Riera de Mata-
rodona, Coll de la Morella –cruïlla amb el Camí Ral de Barcelona a Manresa-, Casajoana 
(masia), torrent de la Font d’en Sala, font del Ginjoler, església de Sant Pere i Sant Fermí 
de Rellinars, Coll d’Horta, Cementiri de Rellinars, riera de Rellinars, la Fàbrica –o el Molí-
, i Rellinars (c/ Sant Pere – Passeig d’En Capablanca). Uns 15 km aprox. 

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

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: estació d’autobusos, a les 7,20 del matí, i estació 
RENFE (7:30). 

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

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

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

* 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 6 de gener de 2017, 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 

Ascensió al Santuari de la Mare de Déu del Mont 
(1.124m.) 

 

Diumenge, 8 de gener de 2017 

Des de Excursionistes.cat avui us proposem l’ascensió al Santuari de la Mare de Déu del 
Mont, aquesta muntanya amb els 1124 m té unes vistes impressionants del Canigó. En 
el santuari que corona el cim va fer estada Mn. Jacint Verdaguer, que s’hi va inspirar per 
escriure la seva obra “Canigó” (hi ha un monument en honor seu). Sortirem del petit 

poble de Beuda i recorrerem diverses esglésies i ermites romàniques, imponents i 
antigues cases pairals, un antic monestir, fonts i arbres monumentals. Una excursió per 
gaudir. 

Itinerari: Beuda – el Castellot – Cingle de Rocapastora – font de Rocapastora – Sant 
Llorenç de Sous – Castellot de Falgars – coll de Finestrelles – Mare de Déu del Mont 
(1.124 m) – coll de Joncanat – can Tries – Beuda. 

Desnivell: 890 m                 Distancia: 16 km                  Durada: 5 h (sense parades). 

Vocals: Inés Valero, Pep Roca i Jaume Pavón. 

Desplaçament: Amb vehicles particulars. 

Joc i hora de la sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 6h. 

Inscripcions: Trucant al 636214880 de 19h a 23h. 

 
 

 

 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 

Passeig Marítim Barcelona 

Diumenge, 8 de gener de 2017 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 
Hora i punt de trobada a Terrassa: 08:45h, hotel Don Cándido. 
Hora i punt de trobada a Barcelona: 09:30h, pàrquing de la Mar Bella, davant la platja 
de Llevant. 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 



Com ja és tradició, la primera sortida de l’any anem a Barcelona a fer marxa nòrdica per 
la platja i el Passeig Marítim 

Sortint del pàrquing de la Mar Bella ens dirigirem cap a l’Hotel Vela, pararem a esmorzar 

en un bar i després tornarem intercalant l’asfalt i la sorra. 

Ruta lineal de nivell fàcil, apte per a tothom, de 10qm 

Us insereixo l’enllaç del punt de trobada a Barcelona (marca vermella, davant la platja 
de Llevant) i de la ruta: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5889575 

 

Diagonal Mar-Hotel Vela 
ca.wikiloc.com 
ruta Diagonal Mar-Hotel Vela – Diagonal Mar, 
Catalunya (España) Diagonal Mar-Hotel Vela 

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 VETERANS 

Sant Llorenç del Munt: els Emprius 

Dimecres, 11 de gener de 2017 

Descripció de la sortida: 

Es tracta d’una ruta matinal que ens portarà a conèixer una de les serralades més 
característiques de Sant Llorenç del Munt: la Carena dels Emprius. Des dels Emprius 
podrem contemplar boniques vistes de la Vall d’Horta, el Montcau, els Cortins la Falconera 
i altres punts d’interès. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

 
A dos quarts de vuit del matí (7,30 hores) a l’Estació d’Autobusos. 

 
Desplaçament: cotxes particulars. 

Llargada de la caminada: uns 12 quilòmetres 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5889575
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5889575
http://ca.wikiloc.com/
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5889575


-Desnivell positiu: uns 600 metres de pujada acumulada 

-Desnivell negatiu: uns 600 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: 

• 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 i si hi ha disponibilitat de portar cotxe. 

• Pressupost: 4 € que s’hauran de donar al xofer del cotxe amb qui anem. 

• Cal fer la inscripció entre els dies 2 de gener (primer dia) i 9 de gener (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. 
1 Hi haurà la possibilitat de realitzar una caminada més curta d’uns 7 quilòmetres de 
recorregut, amb un desnivell acumulat d’uns 400 metres. 

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

  
 

 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Sortida Nocturna 

 

El Llobregat de nit: Castellbisbal - Barcelona 
 

Divendres, 13 de gener de 2017 

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

L’itinerari previst comença a l’estació de Castellbisbal. Al sortir de l’estació agafarem el 
camí que transcorre paral·lel al riu Llobregat i no el deixarem fins al Prat. Allà, per 
l’interior de la Zona Franca, arribarem a la plaça Cerdà i la Gran Via. Per carrils bici 
arribarem a Plaça Catalunya on agafarem el tren per tornar. Uns 35 km aproximadament, 
tots ells planers. 

* Lloc i hora de sortida: a l’estació de Renfe de Terrassa a les 19:20 hores. Agafarem el 

tren que surt a les 19:30 hores i baixarem a l’estació de Castellbisbal a les 20:44 h, 



moment en què començarem a pedalar. Qui vulgui pot venir en bici des de Terrassa i 
trobar-nos a l’estació de Castellbisbal. 

* Tornada: en tren des de Plaça Catalunya, a temps d’agafar l’últim o algun d’abans. 

Arribada màxima a Terrassa sobre les 02:30 hores. 

* Material necessari: bicicleta, casc, llum potent i material per a possibles punxades. Per 
les característiques de l’itinerari, aquesta vegada no podrem parar a sopar perquè no 
passem per cap lloc adient. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllet de tren d’anada fins a Castellbisbal i de tornada des de Plaça 
Catalunya. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 12 de gener) a l’adreça electrònica 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. 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 es cap prova competitiva. La intenció és una pedalada nocturna pel 
Llobregat. 

  
 

 

 

VOCALIA DE CULTURA 

Bcn barri a barri 

 

La Rambla, una vena i no una artèria 
 

Diumenge, 14 de gener de 2017 

BON NADAL I PRÒSPER ANY 2017 A TOTHOM 

 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com
http://excursionistes.cat/?attachment_id=5954


Us paso el proper itinerari de BARCELONA BARRI A BARRI corresponent al nou cicle 2017 
de la Vocalia de Cultura d´Excursionistes.cat 

Dissabte, 14 de Gener 2017 

 
Sortida de l´Estació dels FGC Terressa Nacions Unides a les 9,03 
Sortida de l´Estació dels FGC Terrassa Nord a les                    9,05 
Sortida de l´Estació dels FGC Vallparadís Universitat a les    9,07 
Sortida de l´Estació dels FGC Terrassa Rambla a les               9,11 
Trobada a les 10 del matí davant del BAR ZÜRICH. Plaça Catalunya. 

Després, agafarem el metro (Línia 3 “La Verda”) fins l´Estació de Drassanes 

 

 
Responsable: Josep Lluis Moya 

Inscripcions fins el divendres 10 de febrer de 19 a 21 hores al 669.91.26.53 o bé per 
WHATSAPP 

Han escrit sobre la Rambla autors de tota mena, però pocs han donat una descrpció tan 

esmolada com la Quim Soler a 24 escriptors, 24 hores a la Rambla: “La Rambla no és 
una artèria urbana. La Rambla és una vena pública on hi vas a parar per injectar-te la 
ciutat a la part més venial de l´organisme, o sigui la mirada.” Per mirar-la i descobrir-hi 
allò que no sempre es veu a primera vista, aquest itinerari arrenca del Portal de la pau, 
un cop s´ha deixat l´estació del metro de les Drassanes 

  

ITINERARI 
1 .- El portal de la Pau / 2.- Edifici de l´Autoritat Portuària de Barcelona / 3.- La 
Duana del Port de Barcelona / 4.- Las “Golondrines” / 5 .- Estàtues de Rómul 
Bosch i Alsina i Joan Salvat Papasseit / 6 .- El Monument a Colom / 7 .- L´antiga 
foneria de canons / Banc de Barcelona / Comandància del Sometent / Farmàcia 
militar / 8 .- El Museu de Cera / 9.- El Bosc de les Fades; el racó de Barcelona 

on habiten les fades / 10 .- La Font Wallace / 11.- El Palau March / 12.- Del 
CADCI a la UGT / 13 .- El Frontó Colom / 14 .- La Universitat Pompeu Fabra / 15 
.- El monument a Pitarra / 16 .- L´Hotel de les Quatre Nacions / 17 .- El Cafè de 
l´Òpera / 18 .- “El Nelo”, el pinxo més famós de la ciutat / 19 .- Comerços i fonts 
antigues / 20 .- El mosàic de Miró / 21 .- El Pla dels Jueus / 22 .- La casa de 
Bruno Quadros / 23 .- El Palau Nou de la Rambla / 24 .- La Rambla de les Flors 
/ 25 .- La casa dels esgrafiats / 26 .- El Palau Moja / 27 .- Font de Portaferrissa 

/ 28 .- La placa a Andreu Nin / 29 .- Dinar a l´Hotel Rivoli Serhs Rambla 
(opcional) / 30 .- Les 24 estàtues de la Plaça de Catalunya. 

http://excursionistes.cat/?attachment_id=5953


Punt d’interès d’aquesta sortida, és el Monument a Colom, que seguint investigacions 
d’historiadors, que confirmen que Colom va viure a Barcelona, concretament al carrer 
Mirallers nº 8 del barri de Ribera i que va sortir de Pals cap al Descobriment. 
En el Monument, hi ha detalls que poden avalar aquests estudis amb les següents figures: 

 
1.- Luis de Santángel, conseller i escrivà de ració dels Reis Catòlics, que va Finançar bona 
part de les despeses de l’expedició americana. 

2 .- Bernat Boïl va ser un ermità de Montserrat, Diplomàtic i vicariApostòlic de les Índies 
Occidentals 

3 .- Jaume Ferrer de Blanes va ser Diplomàtic, cosmògraf i escriptor, i va elaborar un nou 
mapa del món Després del descobriment d’Amèrica. 

4 .- Pere de Margarit va ser un militar català que va acompanyar a Colom 

 
Escut de Cristòfol Colom 

 

Escut de BCN 

 

 

 

 

VOCALIA DE MUNTANYA 

Cims Comarcals 

 

Pic de Madres (Capcir) 

Dissabte, 14 de gener de 2017 

Des de la Vocalia de Muntanya d’Excursionistes.cat i dins el cicle de Cims Comarcals de 
Catalunya us convidem a fer l’ascensió al Pic de Madres que amb 2.469 m és el sostre 

comarcal del Capcir. El Roc de Madres és el cim més elevat del massís de Madres, el qual 
es caracteritza, en general, per les seves formes arrodonides i suaus. Aquesta serra, 

http://excursionistes.cat/?attachment_id=5952
http://excursionistes.cat/?attachment_id=5951


situada entre els departaments francesos de l’Aude i els Pirineus Orientals, molt propera 
a l’Ariege, disposa de diferents punts de partida per a la seva ascensió: el Col de Portús, 
el Col de Jau, el Col de Sansà, Pont de la Farga, Odelló,… Tots aquests itineraris són ideals 
per iniciar-se en l’ús de les raquetes de neu i realitzar un cim amb unes vistes 

espectaculars sobre el Canigó i gran part de l’Ariege. 
Ruta d’alta muntanya per pujar al Roc de Mares passant pels refugis lliures de Becet i 
Oller, sortint de la petita població de Odelló de Ral al costat del llac de Puyvalador. 
L’itinerari combina una primera part que transcorre per un bonic i extens bosc i una 
segona part que avança per pendents suaus sense vegetació fins al cim. 

*Itinerari: Odelló – Refugi Becet – Refugi Oller – Roc de Nous – Pic de Madres. 

*Desnivell: 1.150 m       *Distancia: 16 km           *Temps: 5h 30′ (sense parades) 

*Equipament: Raquetes de neu, polaines, grampons i roba d’abrigar. 

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

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

*Joc i hora de la sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h. 

*Inscripcions: Del 1/1 fins al 13/1 trucant al 636214880 de 19h a 23h. 

  

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camins de St Jaume per Catalunya (Girona – Montserrat) 
 

3a Etapa: Hostalric – Sant Celoni 
 

Diumenge, 15 de gener de 2017 

DIFICULTAT: BAIXA 

Tercera de les etapes del cicle que  ens permetrà resseguir el traçat de la Via Augusta 
des de Girona fins  Montserrat. 

Itinerari previst: 

Sortint de la plaça dels Bous d’Hostalric, passarem pel carrer Major, plaça de la Vila, el 

portal de Barcelona, la Torre de Barcelona, Castell d’Hostalric, proseguirem per la Via 
Romana, l’Escola Mare de Déu del Socors, Institut Vescomtat de Cabrera, la zona 
esportiva municipal, la riera d’Arbúcies, rec de Gaserans, pontet sobre la Tordera, gorg 
d’en Cap d’Estopes, La Batlloria, Pla de Can Lloró, riera de Montnegre, el pont de Vilardell, 
la Tordera, SANT CELONI, El Salicar, riera de Pertegàs, el Parc de les Borrelles, l’ermita 
de Sant Ponç, carrer Major, la Torre de la Força, la plaça del Bestiar, la plaça de la Vila, 
carrer Major, la Creu Coberta, carrer del Dr. Trueta i el Pont Trencat. 



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

* Activitat organitzada conjuntament amb Excursionistes.cat. 

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

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

* El desplaçament es farà amb un autocar de 55 places. Data límit per fer les inscripcions: 
dijous 12 gener 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: Febrer 2017 (Sant Celoni-La Roca del Vallès) 

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 

Puig de la Creu, Castellar 

Diumenge, 15 de gener de 2017 

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 Goteres, 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) 

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


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. 

  
 

 

 

VOCALIA DE VETERANS 

Riudecanyes – Montroig del Camp 

Dimecres, 18 de gener de 2017 

Descripció de la sortida: 

Es tracta d’una sortida per la comarca del Baix Camp amb grans vistes panoràmiques. 
Començarem a caminar a la població Riudecanyes per dirigir-nos, primer, al pantà que 



porta el seu nom i, després, a les poblacions de Duesaigües i l’Argentera. Una vegada a 
l’Argentera, pujarem al Castell monestir d’Escornalbou, situat a uns 650 metres d’altitud. 
D’aquí, baixarem a Vilanova d’Escornalbou i anirem a l’Ermita de la Mare de Déu de la 
Roca i de Sant Ramon que es troba situada damunt d’una pedra sorrenca vermellosa molt 

erosionada. Una vegada visitada l’ermita, ens dirigirem a Mont-roig del Camp on donarem 
per finalitzada la nostra excursió. 

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 600 metres de pujada acumulada 
– Desnivell negatiu: uns 650 metres de baixada acumulada 
– Temps de la caminada: unes 6 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 2 de gener (primer dia) i 15 de gener (darrer dia) 
trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp 2 o correu electrònic al 
Ferran (mòbil: 679 61 66 02 – correu electrònic: fberengu@gmail.com). 
• Si es produeix una baixa més tard del 16 de gener 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 10 quilòmetres de 
recorregut, amb un desnivell positiu acumulat d’uns 500 metres i un desnivell negatiu 
acumulat d’uns 600 que començarà a L’Argentera i acabarà a Mont-roig del Camp. 
 

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

 

 
 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
 

De Terrassa a Olesa  
i el camí del Llobregat fins a Martorell 

Dissabte, 21 de gener de 2017 



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 la plaça del Progrés de Terrassa. Pels carrers del Doctor 

Salvà i Velázquez ens dirigirem fins a la ronda de Ponent, la qual travessarem per anar 
fins a la zona de Can Tries i Sant Miquel de Gonteres. Creuarem la riera de Gaià i pujarem 
a Viladecavalls. Per l’interior d’aquesta població anirem a buscar el traçat de la futura 
autovia B-40 fins a la serra d’en Ribes i la urbanització de Ribes Blaves. Des d’aquí 
baixarem a Olesa de Montserrat i agafarem el camí del Llobregat fins a Martorell. És una 
sortida d’uns 30-35 km, amb pujades i baixades intenses però assumibles. 

NOTA: Per anar de Sant Miquel de Gonteres a Viladecavalls hi ha un tros d’uns 2 km que 
NO és ciclable i en què cal empènyer la bicicleta per pla i pujada. Qui es vulgui estalviar 
aquest tros pot agafar el tren a Terrassa a les 08.29 hores, baixar a l’estació de 
Viladecavalls i allà esperar la resta del grup. 

*  Lloc i hora de sortida: a la plaça del Progrés de Terrassa a les 07.45 hores 

* Tornada: en tren des de Martorell, 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 Martorell 
a una hora prudencial per dinar allà. També creiem que, qui vulgui, pot tornar a Terrassa 
i arribar per dinar allà. 

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

* Pressupost: bitllets de tren de 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 19 de gener) 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 Vallès i el Llobregat. 

 

 

VOCALIA DE SENDERS DES DE 2008 
 

Camins del Sender de Gran Recorregut GR7 i GR171 

La Seu d’Urgell – Refugi del Caro 
 

19.1ª etapa: Llaberia - Tivissa  
 

Dissabte, 28 de gener de 2017 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


Degut a la pluges caigudes en aquestes poblacions, no varem poguer fer lamentablement 
aquest tros de camí, del GR 7, que va des de Llaberia fins al poblet de Tivissa i que a bé 
per l’organització la varen ajornar; mes avui tenim el plaer de comunica-vos que si el 
temps fa treva, la puguem tornar a incloure-la degut a lo bonic que es, a més, com a 

paisatge. 

L’etapa o el tram que sens dubte tenim previst de fer en aquesta ocasió, qui ho sap si 
serà una de les que ens en recordarem per la seva tradició quasi firal per tenir fets els 
deliciosos i gustosos «pastissets de Tivissa», amb el seu inigualable ingredient que es lo 
del cabell d’àngel i posats a dins una capsa expressa per els pastissets de mitja dotzena 
o una dotzena. (no se quants en fan posar). Ja fa uns quants anys quan arribaven a 
Tivissa en compràvem, però en aquell temps passat ens se’ls posaven com si ara fossin 

a granel embolicat per una grossa fulla de paper de diari del dia o dies anteriors; això era 
quan acabarem la caminada, al costat de l’autocar, però si era camí de pas i acabàvem  al 
poble de Rasquera aleshores els comprarem  allà, en una tendeta que quasi li faltava 
llums o qui sap, tenien bombetes de 10 o 15 W, potser lo que hi faltava eren unes 
bombetes amb més potència, però així tal qual us comento aquella velleta i més sense el 
marit mort feia uns poquets anys, però, amb unes ganes de vendre pastissets, ens els 
posava per emportar i més d’un se’ls menjava per no haver de portar-los a casa, (això 
passava quan eren varis germans esperant a casa). Actualment ja fa uns quants mesos 
o anys que no hi he estat per aquest llogarret, encara que fos només de visita, i no us 
puc assegurar com trobarem aquella famosa botigueta, (no la botiguera) en aquest poble 
de Rasquera. 

Axó son els vells records un xic llunyans de quan vaig fer el pas per aquests poblets, clar 
està fa un munt d’anys, quant encara caminava, pels entorns que ara tots vosaltres esteu 
fent i nosaltres us els mostrem per primera vegada . . .  Mes que serà el que no us he 
dit? Bé serà qüestió d’esmerar-se! Teniu raó, us haig de donar les noves referències, o 
sinó més informació per on passem;  doncs tornem endarrere i ens situem a la comarca 
del Priorat on està situat el poble de Llaberia, però poc desprès de fer uns quants 
kilòmetres més, passarem de nou a la comarca que ja coneixem que és i serà la comarca 
de la Ribera d’Ebre, i altre volta cap a la comarca del Priorat. 

Ara i a través del mapa de camins, refugis, passos, pistes, carreteres  i els  senders del 
Gran Recorregut, on unim Andorra amb Fredes, a base de milers de camins i trifurques, 
que des de la Seu d’Urgell  s’aniràn atravessant per tota la geografia catalana, fins arribar 
en primer lloc al refugi de Caro, i després acabar al poble del país veí que és Fredes, tot 
això amb el recompte d’uns 400 kilòmetres aproximadament. Per tant anem a fer amb 
tots vosaltres, si voleu i accepteu el que s’anirà fent; així, si voleu podeu venir a fer 
aquest final engrescador i encisador camí amb nosaltres. 

Itinerari previst: 

LLABERIA , carrer de l’església i se surt pel camí de Capçanes, es deixen alguns camins 
privats a cada costat i es va per la pista principal (690 m); Bifurcació, es deixa una bassa 
i la pista a la dreta i es va per un camí; Cruïlla, es va a l’esquerra, i a 170 metres es creua 
el barranc de Tortó (300 m); Bifurcació, pal indicador, a l’esquerra hi ha el PR-C 92; LA 

FOU, pal indicador, (310 m); MAS DEL COLLET, queda a la dreta de la ruta (260 m); 
Cruïlla, pal indicador, a la dreta ja el PR-C 88 (400 m); COLL DE MONTALT, es va al sud-
oest (600 m); Bifurcació, s’arriba a una pista i es va a la dreta en direcció nord (350 m); 
Bifurcació, pal indicador, es deixa la pista i les ruïnes d’un mas a mà dreta; Bifurcació, 
pal indicador, es va cap a l’esquerra remuntant el barrancs de Mas Capcir (320 m); 
Bifurcació, es deixa la pista i es va a la dreta per un corriol que puja; Runes, queden a la 
dreta del camí; MASET DE LES MOLES, queda a l’esquerra (490 m); Cruïlla, es va cap a 
l’esquerra; Cruïlla, a la carena es va a l’esquerra (480 m); Cruïlla, es va recte per un 
camí; Bifurcació, es troba uns pista, es deixa a la dreta una torre d’alta tensió; Bifurcació, 



s’arriba a una pista i es va a l’esquerra; Carretera C-233 (de l’Hospitalet de l’Infant – 
Mora la Nova), es va a la dreta i uns metres mes avall es gira a l’esquerra en direcció al 
poble (330 m); TIVISSA, pal indicador, parc de bombers, i el poble és queda a la dreta 
(310 m). 

Distància:     19’930 kilòmetres. 

Dificultat:     Mitjana Mitjana 

Vocals:          Núria Arnan, Antònia Roman i Isidre Isern. 

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

Pressupost:   20 €  per persona. 

Inscripcions: Al telèfon 649 425 011 (vespres) abans del 20 de novembre. 

Notes:           El desplaçament es farà amb un vehicle de 30 places; en el cas d’exhaurir-

se’n les places, es donarà per tancada la llista d’inscrits. 

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

El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de les normes donades 

per els guies, les que donaran els guies, ames de les  anunciades al inici de cada sortida 
per fer l’etapa o tram del actual GR. 

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

Proper tram: 25 de Febrer:    TIVISSA   –   RASQUERA 
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VOCALIA d’ HISTÒRIA 

Camí Ral d’Aragó 

 

4a Etapa: Martorell - Piera 
  

Diumenge, 29 de gener de 2017 

Quarta 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 des de Martorell a Piera. Al 
llarg del seu recorregut tenim previst visitar les poblacions de Sant Esteve Sesrovires, la 
Beguda Alta i Masquefa. 

Itinerari previst: Martorell (Plaça de la Vila, Ajuntament, c/ de Francesc Santacana, 
església parroquial de Santa Maria de Martorell, pontet sobre el riu Anoia, Pont d’Anoia, 
Camí del Pontarró, c/ de Montserrat, Estació RENFE de Martorell, Carretera de Piera, 



Avinguda de Sant Antoni Maria Claret, c/ del Compositor Joan Cererols, Plaça de Frederic 
Duran, Passeig del Torrent dels Llops, Plaça de Joan Serrats, Avinguda del Comte de 
Llobregat, pista de terra que ressegueix el torrent dels Llops, pas sota l’autopista i l’AVE, 
Parc forestal de Can Cases, el Parany, torrent de les Calderotes, Camí de Ca n’Estella, 

Can Llopet de Baix, Revolt del Cisteller, Camí de Can Prats, Camp del Fenàs, Cementiri 
de Sant Esteve Sesrovires, entrem a Sant Esteve Sesrovires (c/ Martorell, c/ Major, Plaça 
del Doctor Tarrés, església parroquial de Sant Esteve, c/ de Serafí Julià, Plaça de Xic 
Mateu, c/ dels Germans Bach, la Creu de Terme, Passatge de les Oliveres, Avinguda 
Montserrat, pont sobre vies dels FFCC de la Generalitat, Avinguda Vallserrat, c/ Ignasi 
Mas, Camí Reial, pont sobre vies dels FFCC de la Generalitat, el Sec, Camí de Martorell a 
la Beguda Alta, Cementiri de la Beguda, estació de la Beguda dels FFCC de la Generalitat, 
entrem a la Beguda Alta (c/ de l’estació, c/ Major, c/ de la Font), Carretera Martorell – 

Capellades B-224z, Can Tasies, c/ Carretera Vella, entrem a Masquefa (c/ Serralet, c/ 
Creueta, c/ de Sant Pere, c/ Major, església parroquial de Sant Pere, Can Maçana, el Barri 
Nou), cementiri de Masquefa, església de Sant Pere i la Santa Creu de Masquefa, Can 
Bartomeu, Can Bonastre de Santa Magdalena, pont sobre vies dels FFCC de la Generalitat, 
Ctra. B-224, urbanització Can Bonastre (Avinguda del Corral del Mas), c/ de la Grua, 
Corral del Mas, cruïlla amb el Camí Romeu, entrem a Piera (c/ del Doctor Fleming, c/ del 
Llobregat, c/ de Sant Cristòfol, c/ de Sant Bonifaci, c/ del Doctor Carles, c/ de Jaume 

Fons, Portal d’en Romanyà, Plaça de Catalunya, c/ de Sant Sebastià, plaça del Sant Crist, 
c/ Cubeta, Castell de Piera, església parroquial de Santa Maria de Piera).Uns 25 km aprox. 

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

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

* Pressupost: uns 10 € (8-9 € tren + 1 € llibret). * Cal portar l’esmorzar i dinar. * El 
desplaçament d’anada i de tornada es farà en tren (ffcc de la Generalitat i RENFE). 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 26 de gener. * Inscripcions i més informació: 
al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 18 a 20 hores). 

 

 

EXCURSIONISTES.CAT 

DINAR 10è ANIVERSARI 
  

*Dissabte, 4 de febrer de 2017 

CELEBRACIÓ DEL 10è ANIVERSARI D´EXCURSIONISTES.CAT 

El proper dissabte 4 de Febrer de 2017 tenim pensat fer un dinar amb tots els socis/es 
de la nostra entitat per tal de celebrar els 10 anys de la nostra existència. 

Prèviament es farà una petita passejada per a qui s´hi vulgui apuntar. Serà pels voltants 
de Terrassa, sortint dels Ferrocarrils Catalans de les Rambles sobre les 9 del matí i tornant 
caminant a Terrassa, per arribar al lloc del dinar (Hotel Don Cándido) sobre les 13. 

El preu del dinar és de 29€, dels quals l´entitat finançarà 14€ a tots els socis/es 

assistents. Les persones que no siguin socis/es, hauran d´abonar els 29€ que val el dinar. 



El menú serà el següent: 

PRIMER PLAT 

Timbal de patata i marisc amb espàrrecs verds i salsa crevet 

SEGON PLAT (a escollir) 

Bacallà sobre patata al forn i salsa marinera 

Ó 

Medallons d´aviram sobre tatin de tomàquet confitat i salsa suprema 

POSTRES 

Pastisset de llima i llimona 

BEGUDES 

Vi blanc Blanc de Blancs Vinya Sílvia (D.O. Penedès) 

Vi negre Montebuena (D.O. Rioja) 

Copa de Cava Cinta Púrpura (Juvé & Camps) 

Aigües minerals 

Cafè i Xopet 

PREU: 15€ Socis / 29€ No Socis 

Si hi ha alguna persona celíaca o amb algun tipus d´alimentació concreta, cal que ens ho 
comuniqui en el moment de fer la reserva. 

Per a qui no vingui a l´excursió i sí al dinar, cal ser a l’hotel a les 13:30, per començar a 
dinar a les 14. 

Haurem de sortir de l´hotel com a màxim a les 18 de la tarda. 

MOLT IMPORTANT: Tothom qui vulgui venir al dinar ens ho ha de comunicar abans 
del 15 de Gener, concretant les persones que vindran i el segon plat que hagi escollit 
cadascuna. 

En cas que vulgueu venir a l´excursió matinal, també ens ho hauríeu de dir, per tal de 

saber les persones que han de venir a la passejada. 

TELÈFON DE CONTACTE I RESERVES: Núria Arnan  649425011 

 

 



 

VOCALIA DE CULTURA 

(IX) SOLSONA (Solsonès) 

*Diumenge, 5 de febrer de 2017 

Un proposem una nova sortida de la Vocalia de Cultura amb la finalitat de conèixer a fons 
la ciutat de Solsona i els seus elements arquitectònics més interessants. 

Solsona Monumental. L’origen de la Solsona actual cal situar-lo al segle X. La ciutat va 

néixer a l’entorn del castell i del monestir. L’any 1593 es va crear el bisbat de Solsona i, 
l’any següent, el rei Felip II li va donar el títol de ciutat. 

Manté la mateixa estructura de quan era una ciutat emmurallada i conserva tres portals 
d’entrada: el del Pont, el del Castell i el de Llobera, així com algunes parts de la muralla 
al Vall Calent i el pou de gel, indret on guardaven el gel perquè es conservés. 

Coneixerem la catedral, d’estil gòtic i que conserva els tres absis i el campanar del temple 
romànic, consagrat el 1163. Al seu interior es troben un retaule barroc dedicat a la Mare 
de Déu de la Mercè i la imatge de la Mare de Déu del Claustre, talla de pedra de finals 
del segle XII, i patrona de la ciutat. 

Al Palau Episcopal, edifici neoclàssic, visitarem el Museu Diocesà i Comarcal, que conté 
importants obres d’art del romànic, del gòtic o del renaixement, i una sala dedicada a 

escultures procedents de la muntanya de sal de Cardona. La visita per Solsona també 
ens portarà a conèixer magnífics edificis, com el de l’Ajuntament, del segle XVI, o el Palau 
Llobera, que correspon a l’estil gòtic d’una casa catalana del segle XV. 

La visita pel nucli antic de Solsona cal prendre-se-la amb calma, passejant pels seus 
carrers estrets o les places més rellevants del centre històric: plaça de Palau, plaça Major, 
carrer Llobera, plaça de Sant Isidre, carrer del Castell, plaça de Sant Joan … amb les fonts 

gòtiques i cases senyorials, i fitxant-se amb els detalls, teieres, escuts o bé els caps de 
biga treballats a les barbacanes, que ens parlen de la seva història. 

El folklore de Solsona destaca per la seva majestuositat. Els balls dels gegants, els 
cavallets, l’àliga, el drac, la mulassa o el ball de bastons s’han mantingut amb la mateixa 
essència amb què van ser creats, la majoria d’ells al segle XVII, i ho trobarem al Quarto 
dels Gegants. Els trabucaires són també un element característic del folklore solsoní. 

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

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: socis 20 € / no socis 23 €. (inclou autocar + guia + llibret). * Cal portar 

l’esmorzar i el dinar. 

* El desplaçament es farà amb un autocar de 40 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 2 de febrer o abans, en cas de quedar 
exhaurides les places. 

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



 
 

 

 
 
                                      

Entitat associada a: 
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