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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. 
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* 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. 
 

 

 
 
 

 

 



Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESES 

Pedalada del 10è aniversari 

 

Volta a Terrassa de nit 

Divendres, 3 de Febrer 

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 Terrassa Est. Des d’aquí farem una 
volta circular al voltant de la ciutat que ens portarà per zones conegudes i altres que 
potser no tant. Acabarem al mateix punt d’inici. Uns 25 km aproximadament, tots ells 
recorrent les ondulacions del territori de Terrassa. 

* Lloc i hora de sortida: a l’exterior de l’estació de Renfe de Terrassa est a les 20:00 
hores. 

* Tornada: arribada a Terrassa en bici pels voltants de la mitjanit. 

* Material necessari: bicicleta, casc, llum potent, material per a possibles punxades i 
alguna cosa per picar. Pararem en algun lloc adient per sopar una mica. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: No hi ha despeses associades a aquesta sortida. 

* És obligatori fer la inscripció (fins l’1 de febrer) 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 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 pels 
voltants de la nostra ciutat per celebrar el 10è aniversari d’excursionistes.cat. 

  
 

 
 

 

EXCURSIONISTES 

Caminada del 10è aniversari 
 

Dissabte, 4 de febrer de 2017 

DE RUBÍ A TERRASSA, PEL CAMÍ VELL DE SANT MUÇ 



Amb motiu del 10è aniversari de la constitució d’EXCURSIONISTES.CAT, organitzem 
aquesta Caminada matinal des de la població de Rubí fins a la nostra ciutat seguint el 
traçat del Camí Vell de Sant Muç. És previst finalitzar l’excursió a l’Hotel on a continuació 
es farà el Dinar de Germanor. 

Al llarg de la ruta tenim previst visitar entre altres elements d’interès: l’església de Sant 
Pere de Rubí, l’ermita de Sant Muç, i la Torre de les Martines, tot gaudint d’unes 
magnífiques vistes panoràmiques sobre Terrassa. 

Itinerari previst: Rubí (estació tren), Plaça Doctor Pearson, l’Elefant Blau, Avinguda de 
Barcelona, c/ de Pere Esmendia, Plaça del Doctor Guardiet, Església parroquial de Sant 

Pere de Rubí, c/ de Terrassa, c/ del Pont, Castell de Rubí, Aqüeducte de Can Claverí, Camí 
de Rubí a l’ermita de Sant Muç, Can Ramoneda, Ermita de Sant Muç, Camí de Can Roig, 
serra de Can Pòlit, serra de Can Guilera, Torre de les Martines, Creu de Conill, Can Mates, 
barri de la Cogullada i arribada a l’hotel Don Cándido. Uns 11-12 km aprox. Dificultat 
baixa. 

Hem previst que hi hagin 2 punts on els participants puguin agafar el tren que ens portarà 

a Rubí (Estació de Terrassa – Nord, o a l’Estació Terrassa – Rambla,dels FFCC de la 
Generalitat). En el moment de fer les inscripcions cal dir en quina estació es pujarà. 

* Lloc i hora de sortida: Estació Terrassa – Nord, a les 7:50 (horari de pas 8:05) 

Estació Terrassa – Rambla, a les 7:55 (horari de pas 8:11) 

* Arribada a l’Hotel Don Cándido: a les 13:30 hores. 

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

* Pressupost: 2 € (inclou tren + llibret). 

* Cal portar l’esmorzar. 

* El desplaçament d’anada es farà en tren fins a Rubí. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 2 de febrer. 

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

També podeu fer les inscripcions per WhatsApp al mateix 609.403.750 

 
 

 

 

Celebració del 10è aniversari d’Excursionistes 

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. (INFO PASSEJADA 
AQUÍ). Serà pels voltants de Terrassa, sortint dels Ferrocarrils Catalans de les Rambles 
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sobre les 7:50 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). 

  

 

 

 
 

VOCALIA VETERANS 
 

Sant Llorenç del Munt: el Turó del Castelló i la 
Vall del Carner 

 

Dimecres, 8 de febrer de 2017 

Descripció de la sortida: 

Aquesta vegada us proposem una caminada que ens portarà a conèixer un mirador 
excepcional -el Castelló- i una petita vall amb molta història –la Vall del Carner-. Els dos 
indrets es troben situats al límit oriental del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

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

Desplaçament: en autocar. 

Llargada de la caminada: uns 10 quilòmetres. 

Desnivell positiu: uns 350 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu: uns 350 metres de baixada acumulada. 

Temps de la caminada: unes 4 hores. 

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

Vocal: Ferran B. 

Notes: 
• Pressupost: 10 €. 

• Cal fer la inscripció entre els dies 27 de gener (primer dia) i 5 de febrer (darrer dia) 
trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp o per correu electrònic al 
Joan Miquel (mòbil: 696 962 440 – correu electrònic: joanaznal@telefonica.net). 

• Si es produeix una baixa més tard del dilluns 6 de febrer 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 2017. 

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

 

 

 

VOCALIA de MUNTANYA 
Cims Comarcals 

 

Pic de Madres (CAPCIR) 
 

Dissabte, 11 de Febrer de 2.017 

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, 
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 1/2 fins al 12/2 trucant al 636214880 de 19h a 23h. 

* Atenció a causa de les condicions de la neu i les possibles incidències en el 
grup aquesta sortida podrà ser canviada per un altra sortida de raquetes a un 
altre indret. 

 

 



 

VOCALIA de CULTURA 

BCN barri a barri 
 

Gràcia, el barri més barri de tots 
 

Dissabte 11 de Febrer 2017 

 
Sortida de l´Estació dels FGC .- Nacions Unides a les  9,03 
Sortida de l´Estació dels FGC .- Estació del Nord a les 9,05 
Sortida de l´Estació dels FGC .- Vallparadís Univ. a les 9,07 
Sortida de l´Estació dels FGC .- Terrassa Rambla a les 9,11 
A l´Estació de Provença agafarem la Línia 3 (la Verda) fins a l´Estació de 
Lesseps 

Gràcia va ser en un altre temps un d’aquests poblets allunyats de la Barcelona 
emmurallada. Com Sarrià, Sant Gervasi, Sants, Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de 
Provençals, Horta … Encara que l’expansió de la ciutat acabaria engolint-, aquestes 
poblacions van saber conservar el seu traçat urbà antic i el seu aspecte de “illes” enmig 
de la quadrícula de Cerdà. Això els atorga avui una personalitat pròpia, fàcil d’apreciar 
quan un @ passeja pels seus carrers. Gràcia, en particular, és el paradigma del barri amb 
encant. 

El nostre recorregut comença a la plaça de Lesseps (metro línia 3, Lesseps). 

 

ITINERARI 
1 .- Església dels Josepets .- (Barcelona – Vallcarca – Penitents – Barcelonès) .- Plaça 
Lesseps, 25.- 2 .- Cases Ramos (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – Barcelonès) .- Plaça 
Lesseps, 30-32 / General Mitre, 244-248 .- 3 .- Jardins del Mestre Balcells .- Sant 
Salvador, 51 .- 4 .- Plaça del Nord .- Carrer Ventallat .- 5 .- Lluïsos de 

Gràcia (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – Barcelonès).- Plaça Nord, 7 .- 6 .- Plaça 
Rovira .- 7 .- La Torre del Carrer Montmany nº 70 .- Residència 3ª Edat i Centre 
de Dia Vil-la Mena.- 8 .- El Jardí del Silenci .- Un paradís a prova d’excavadores 
.-  Carrer de l´Encarnació, 62 .- 9 .- Casa Joan Baptista Rubinat (Barcelona – Vila de 
Gràcia Nord – Barcelonès) .- Carrer Or, 44.-10 .- Plaça de la Virreina.- 11 .- Font de 
Rut (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – Barcelonès) .- Plaça de la Virreina.- 12 .- Sant 
Joan de Gràcia (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – Barcelonès) .- Plaça de la Virreina.- 
13 .- Carrer  de la Santa Creu 1.- 14 .- Plaça del Diamant .- 15 .- La 
Colometa (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – Barcelonès) .- Plaça del Diamant .- 16 .- 

http://excursionistes.cat/?attachment_id=6160


El refugi de la plaça del Diamant .- 17 .- El Graffity del Carrer Jaén .- Carrer 
Jaén/Torrent de l´Olla .- 18 .- Cooperativa Lleialtat – Teatre Lliure (Barcelona – Vila 
de Gràcia Nord – Barcelonès) .- Carrer Montseny, 47 / Leopoldo Alas, 2.- 19 .- El Centre 
Cívic L´Artesà .- Travessia de Sant Antoni, 6-8 .- 20 .- Escultura Anna 

Frank (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – Barcelonès) .- Plaça Anna Frank.- 21 .- La 
casa més antiga de Gràcia .- Carrer Montseny, 7-9 .- 22 .- ´L´antic magatzem i 
antic forn .- 23 .- Centre Moral de Gràcia (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – 
Barcelonès) .- Carrer Ros de Olano, 7-9.- 24 .- La Plaça del Sol .- 25 .- Rellotge de 
bronze de la plaça del Sol (Barcelona – Vila de Gràcia Nord – Barcelonès).- 26 .- Pel 
carrer Maspons i Ramon i Cajal arribem a la Plaça de la Revolució .-27 .- Refugi 
antiaeri de la Plaça de la Revolució.- Cal portar llanterna .- 28 .- Baixem a la 
Travesera de Gràcia i reculem fins el mercat de l´Abaceria central.- 29 .- Ens 

arribem fins el carrer Torrent de l´Olla i baixem fins el carreer Puigmartí que 
ens portará fins a la plaça de la vil-la de Gràcia.- 30 .- Plaça del Poble Romaní.- 
31 .- La influència obrera .- 32 .- Plaça John Lennon 

 

 
 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 

 

Diumenge de la Marxa Nòrdica: de Castellar del 

Vallès al Santuari de la Salut de Sabadell 
 

Diumenge, 12 de Febrer de 2017 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 
 
Hora i punt de sortida a Terrassa: 08:00h, Mossos d'esquadra 

Hora i punt de sortida a Castellar: 08:30h, aparcament del cementiri municipal.  
Aquest diumenge anirem a la Salut de Sabadell des de Castellar del Vallès fent una ruta 
circular de nivell moderat de 16 quilòmetres. 

Sortint de l'aparcament del cementiri de Castellar ens dirigirem cap l'ermita de la Mare 
de Déu de Togores i d'allà al Santuari de la Salut de Sabadell, on esmorzarem. La tornada 

la farem per la Serra de Sant Iscle, tot resseguint el riu Tort. 

Desplaçament en cotxes particulars, sempre hi ha places disponibles, despeses a 
compartir.  
 
No cal inscripció prèvia, només cal ser a l'hora i el lloc indicats. 
 
Us insereixo la ruta, on trobareu el punt de trobada a Castellar.: 
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9215671 
 

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 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9215671


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

(XVIII) El camí ral de Berga (Tram de l’Alzina de 

Sal·lari a Sant Benet de Bages) 

Diumenge, 12 de febrer de 2017 

ELS CAMINS RALS DEL MASSÍS DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 

Excursió nº 18 –en aquesta ocasió de tota la jornada- d’aquest cicle que ens permet 
conèixer el tram del Camí Ral de Barcelona a Berga, entre l’Alzina de Sal·lari i el Monestir 
de Sant Benet de Bages, passant per Rocafort. Al llarg del seu recorregut gaudirem de 
punts tant interessants com la Balma del Puig Andreu o Sant Esteve de Vila-rasa. 
Aprofitarem per conèixer algunes de tines que es conserven en aquest sector del massís, 
restes d’un patrimoni arquitectònic lligat a una de les activitats econòmiques que en altres 
temps va donar prosperitat a aquestes contrades. 

Itinerari previst: Alzina de Sal·lari, Sot de la Teula, Graons de Mura, font de Traginers, 
torrent de la Coma d’en Vila, Coll de Boix, Alzina del Vent o Bonica, Coma d’en Vila, Pla 
de Serrallonga, Turó dels Ducs, Puigbó, Balma del Puig-andreu, Serra dels Codolosos, la 
Plaça dels Llops, Carena de Roca Picarda, Coll de la Creueta, Serra de la Coma d’en Bou, 
Serrat de la Vinyeta, les Grauetes (masia), el Bofí (masia), Costa del Penjat, entrem a 
Rocafort (Plaça Gran, c/ Major, església de Santa Maria), el Prat (masia), Riera de Mura, 
Cal Jepet, Sant esteve (masia), església de Santa Esteve de Vila-rasa, riera de Sant 
esteve, Baga de les Cucoles, Tina Transformada, Tina Solitària, Granja dels Ànecs, Tines 
de les Solanes, els Tres Salts, la Casa de les Tines, Passera dels tres Salts, el Llobregat, 
Canal de la Mina, Caseta i resclosa de la Mina, Riu d’Or, Pot de les Generes, i Monestir de 
Sant Benet de Bages. Uns 22 km aprox. 

Notes: – No es previst visitar el Monestir de Sant Benet de Bages, per dintre. 

– 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 18:30 hores. 

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

* Pressupost: 13 € (inclou autocar + llibret). 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

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



* Data límit per fer les inscripcions: dimecres 8 de febrer 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 d’HISTÒRIA 

Camins de St. Jaume per Catalunya  

(Cicle GIRONA-MONTSERRAT) 
 

IV etapa: Sant Celoni – La Roca del Vallès 

Diumenge, 19 de febrer de 2017 

4ª etapa: Sant Celoni a La Roca del Vallès (22,5 km. aproximadamnt) 

DIFICULTAT: BAIXA Quarta de les etapes del cicle que ens permetrà resseguir el traçat 
de la Via Augusta des de Girona fins Montserrat. 

Itinerari previst: Sortirem de la plaça de la vila a Sant Celoni, església de Sant Martí, 
carrer Major fins la Creu de Terme, riu Tordera, pont Trencat, Santa Maria de 
Palautordera, Can Gavatx, Torrent de Can Millars, Torrent de Can Bosc, Can Palau Vell, 
benzinera, Can Ferrer, Vilalba Sasserra, església parroquial de Santa María, la Pedra de 
l’Arca, Ca l’Adrià, El Mogent, pou de glaç, Can Colomer, riera de Vallserena, Creu, carrer 
Via Romana, Llinars del Vallès, riera de Giola, carrer Major, Can Lleget, torrent Fosc, 
església parroquial de Santa Agnès de Malanyanes, El Mogent/Pla del Molí, la gravera 

d’en Segur, El Mogent, església parroquial de Sant Sadurní de la Roca del Vallès, La Roca 
del Vallès. 

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

* Activitat organitzada conjuntament amb Excursionistes.cat. 

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

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

* El desplaçament es farà amb un autocar de 55 places. 

Data límit per fer les inscripcions: dijous 16 de febrer 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: Març 2017 (La Roca del Vallès a Polinyà) 



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. 

 

 
 

 

VOCALIA DE VETERANS 
 

De Vallbona de les Monges a Forès 

Dimecres, 22 de febrer de 2017 

Descripció de la sortida 

La sortida que us proposem és un petit tram de la Ruta del Cister –del GR175-. 
Començarem a caminar a Vallbona de les Monges – situat a la comarca de l’Urgell- i 
acabarem al petit municipi de Forès –a la comarca de la Conca de Barberà-. 

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 16 quilòmetres 

Desnivell positiu: uns 550 metres de pujada acumulada 

Desnivell negatiu: uns 280 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 10 de febrer (primer dia) i 19 de febrer (darrer dia) 

trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp 1 o per correu electrònic al 
Ferran (mòbil: 679 61 66 02 – correu electrònic: fberengu@gmail.com). 



• Si es produeix una baixa més tard del dilluns 20 de febrer 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 2017. 

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

2 Hi haurà la possibilitat de realitzar una caminada més curta d’uns 9 quilòmetres de 
recorregut, amb un desnivell positiu i negatiu acumulat d’uns 250 metres que començarà 
a Rocallaura (comarca de l’Urgell) i acabarà a Forès. 

 

 

 

VOCALIA DE SENDERS DES DE 2008 

 
Camins del Sender de Gran Recorregut GR7 i GR171 

La Seu d’Urgell – Refugi del Caro 
 

20 etapa: Tivissa - Rasquera 
 

Dissabte, 25 de Febrer 

Ara ens hem adentrat a fer el GR 7 per aquells poblets petits que no s’hi passa o no s’hi 
va perquè la majoria estan escampats per arreu de les nostres muntanyes, sobretot quan 
el clima és sever hi queden ja poques cases amb estufa o la llar de foc encesa, o sigui 
que pocs habitants s’hi estan. Només tenim pendent una etapa o tram per donar per 
finalitzat el GR 171, el GR 171.1 i el GR 171.3, que serà la que es farà des de Paüls al 
refugi de Caro, i amb aquesta etapa serà la que tanqui el cicle portat a terme per les 
guies i el guia de Senders des d’excursionistes.cat. 

   També us haig de  dir que aquestes etapes o trams que han donat sobres els 14/15 
kilòmetres aprox. no han sigut indicats minuciosament, per que sino algú hagués pres la 

decisio de fer-les una mica més llargues, però no sortirien bé perque tindríen l doble de 
quilometratge. 

Una altre cosa que us haig de dir es, que si esteu d’acord, no podem deixar que el magnific 
GR 7 s’acabi com el rosari de l’Aurora, encara que ens quedi  el tram que queda per fer 
del inoblidable GR 171 ……. Per lo que aneu pensant o rumiant si hem de fer la finalització 
d’aquest GR tal com cal, dins Les Fagedes dels Ports, o en el Parc Natural de la Tinensa 
de Benifassà, o potser en el propi Parc Natural dels Ports de Beseit / Tortosa, i més 
concret al poblet de Fredes (amb quatre cases, una església i un aparcament per girar 
els autocars) que es el nucli més proper, ja del país veí de Castelló!!! 

Quan aneu per l’obaga de llavetina estareu encara a la comarca del Priorat, però compte 
que quan sigueu per sobre del coll de Miravet, en unes poques passes estareu entre una 
comarca i l’altre, però quan hagueu passat per la Guixera de Valeri, si que aleshores ja 
estareu de ple a la nova comarca, coneguda com el Baix Ebre. 



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: 

TIVISSA, per l’ indicador, se surt de la població em direcció sud-oest (310 m); Bifurcació, 

s’arriba a una pista i es va a l’esquerra; sota l’ermita es puja a la dreta per les escales; 
SANT BLAI, hi ha una dressera a l’esquerra fins a la pista (400 m); COLL DE VENTALLES; 
per l’ indicador, es va recte, baixant (525 m); Bifurcació, pal indicador, es una pista 
cimentada es va al l’esquerra; Collet, a mà dreta queda el mas de l’Andreu (320 m); 
COLL ROIG, es continua pel mateix camí (300 m); MAS BISCON, es va cap al sud-oest 
tot baixant cap el pla Burg ans (220 m); Bifurcació, es va recte tot deixant una pista a la 
dreta, als pocs metres hi ha un pal indicador; Bifurcació, es deixa la pista i es va a 
l’esquerra travessant el barranc; Bifurcació, s’arriba a una pista i es va en direcció al sud-

oest; Cruïlla, pal indicador, es va a la dreta per la pista; Cruïlla, es va per la pista principal 
(150 m); Bifurcació, es deixa la pista i es va a l’esquerra per un corriol; Bifurcació, es va 
al sud-oest per la pista de la dreta (110 m); Bifurcació, es va a l’esquerra; Cruïlla, es 
deixa una pista a la dreta, s’arriba a una altre i es va a la dreta; RIERA DE MURGANS, es 
deixa el llit de la riera i es va a l’esquerra cap el pal indicador (80 m); Bifurcació, pal 
indicador, a l’esquerra hi ha el PR-C 80 que va cap al Perelló; Carretera TV-3022 (Perelló 
– Rasquera), es va a la dreta; Cruïlla, es va per la carretera; Bifurcació, es deixa a 
l’esquerra el pr-c 80-1 que va cap a Cardó; RASQUERA, font, i el poble es a l’esquerra 
(290 m). 

Distància:     16’000 kilòmetres. 

Dificultat:     Mitjana 

Vocals:          Núria Arnan, Antònia Roman i Isidre Isern. 

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

Pressupost:   17 €  per persona. 

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

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 lesnormes 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 Març:    RIU  EBRE  (pont del Llagoter)   –   PAÜLS 
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Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
 

Travessem el Montnegre: Cardedeu – Vilassar 
per la riera d’Argentona 

 

Dissabte, 25 de febrer 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 l’estació de tren de Cardedeu. D’aquí anem a buscar el camí 

paral·lel al riu Mogent i creuem l’AP-7. Arribem a l’urbanització del Coll i de seguida ens 
comencem a enfilar per la muntanya fins trobar les cases de l’urbanització de Sant Carles. 
En forta baixada arribem a Dosrius i enllacem amb el camí de la riera d’Argentona, el qual 
ja no deixem fins arribar a Mataró. Seguim per camins entre el mar i la zona més urbana 
per arribar a Vilassar. És una sortida d’uns 35 km, amb algunes pujades i baixades 
intenses però assumibles. 

* Lloc i hora de sortida: a l’estació de RENFE de Terrassa a les 07.25 hores (el tren surt 
a les 07.37h). Baixarem a l’estació de Montcada i Reixac – Manresa i, pedalant, canviarem 
d’estació per agafar el tren de les 08.21h. Arribarem a Cardedeu sobre les 8.45 hores. 

* Tornada: en tren des de Vilassar de Mar, 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 Vilassar a una hora 
prudencial per dinar allà. 

* Vocals: Xavi Oller i 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 23 de febrer) 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 Maresme. 

 

 
 



VOCALIA D’HISTÒRIA 

El camí ral d’Aragó 

 

5a etapa: Piera - Igualada 
  

Diumenge, 26 de febrer de 2017 

Cinquena 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 Piera Igualada. Al llarg 
del seu recorregut tenim previst visitar les poblacions de Vallbona d’Anoia, la Pobla de 
Claramunt i Vilanova del Camí. 

Itinerari previst: Piera (Plaça del Sant Crist, c/ del Raval), torrent de Ca n’Orpí, Ctra. BV-
2242, Terrals de les Bòbiles, torrent de la Venta, les Flandes de la Venta, la Venta, Camí 
Ral de la Venta, Mare de Déu de Mas Bonans, Ca n’Orpí, Granges de Ca n’Orpí, riera Seca, 
la Terrera, Feixa Llarga, entrem a Vallbona d’Anoia (c/ de la Tarrera, Passeig del 

Cabanyal, c/ Major, església parroquial de Sant Bartomeu, Passeig de Joan Vila), Camí 
Ral, riera de Querol, estació de Capellades dels FFCC de la Generalitat, Pont de Capellades 
sobre el Riu Anoia, Can Violant, Can Manel, Camí ral antic de Lleida a Barcelona, c/ de la 
Font de la Reina, el Capelló, la Font de la Reina, Santa Bárbara, Can Bernat, l’Abric 
Romaní, Ca l’Alós, c/ de la Font de la Reina, c/ Benages, Can Pasqual, la Torre Baixa, Cal 
Ferreries, la Rata, c/ de la Rata, Cal Font, el Pas Blau sobre el Riu Anoia, entrem a la 
Pobla de Claramunt (Avinguda del Riu Anoia, pont sobre el Riu Anoia, Molí de Cal Jeroni, 

c/ Arbres del Papa, Avinguda de Catalunya, c/ Raval, c/ Major, Plaça de la Vila, la Pobla 
Vella, església parroquial de Santa Maria, c/ Major, c/ de Sant Procopi, Cal Sense Orella) 
Camí les Socarrades, Pla dels Moletons, Bosc d’en Macià, Depuradora d’Igualada, pont 
sobre el Riu Anoia, Torre de Solsona, Cal Blasi, Can Jaume, Santa Llúcia, entrem a 
Vilanova del Camí (c/ Major, església parroquial de Sant Hilari de Vilanova del Camí, c/ 
Major, Plaça Major, pont sobre el Riu Anoia), Pla de la Fassina, Camí del Riu, Creu d’en 
Maginet, pont sobre el Riu Anoia, entrem a Igualada (Baixada del Carme, c/ del Custiol, 
c/ de Sant Jaume, Plaça de Sant Miquel, Plaça de l’Ajuntament d’Igualada). Uns 25 km 
aprox. 

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

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

* Pressupost: uns 15 € (14 € tren + vehicle + 1 € llibret). * Cal portar l’esmorzar i dinar. 
* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en vehicles particulars i tren (ffcc de la 
Generalitat). 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 23 de febrer. * Inscripcions i més informació: 
al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 18 a 20 hores). 

 

 
 



T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 

 

Diumenge de Marxa Nòrdica: 
a Rellinars pel camí ral 

  

Diumenge, 26 de febrer de 2017 

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

Hora i punt de trobada a Terrassa: 08:00h, comissaria dels Mossos d'esquadra 
Hora i punt de trobada a Rellinars:08:300h, església parroquial de Sant Pere 
Aquest diumenge anirem a fer una ruta circular de 15 quilòmetres de nivell moderat per 
Rellinars per l'antic camí ral de Barcelona a Manresa, passant per barraques de pastor, 
fonts, per la masia Casajuana i els Hostalets d'en Davi, on pararem a esmorzar. 
 

Desplaçament en cotxes particulars, sempre hi ha places disponibles, despeses a 
compartir.  
No cal inscripció prèvia, només cal ser a l'hora i el lloc indicats. 
 
Us insereixo la ruta i el punt de trobada a Rellinars:  
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10719110 
 

EL CAMÍ RAL DE COLL DE DAVÍ I EL BANDOLER CAPABLANCA 
 
Un dels camins més antics, encisadors i llegendaris de la comarca és, sense cap mena de 
dubte, l'anomenat camí ral de Coll de Daví que comunicava Manresa amb Barcelona tot 
travessant el Llobregat pel pont de Vilomara i enfilant-se per les carenes de la serra de 
l'Obac, dins el massís de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, tot baixant després per la riera 
de les Arenes fins Matadepera , Sabadell i Barcelona. 
S’anomenaven camins rals (contracció de reial) aquelles rutes concedides i protegides 
pels reis. Els masos i pobles per on passaven gaudien de certs privilegis i es beneficiaven 
del comerç que el camí proporcionava. Sembla ser que aquest camí fou construït per 
presos condemnats a treballs forçats. 
Fins l’arribada del ferrocarril a Manresa, l'any 1859, fou la via més ràpida de comunicació 
entre Barcelona i el Bages i el Berguedà. Per aquesta ruta s’hi transportava, a bast, la 
llana des del port de Barcelona fins a les indústries tèxtils de la comarca; tanmateix i en 

sentit invers, el vi i aiguardent que produïen els ceps bagencs es dirigien per aquest camí 
al port barceloní. 
Per fer el trajecte entre Barcelona i Manresa calien unes tretze hores per terme mig. En 
un trajecte tan llarg i freqüentat, era necessària la presència de diversos hostals. Fou 
tant important aquest tràfec de mercaderies que tan sols en el tram comprès entre El 
Pont de Vilomara i Matadepera, d'una vintena escassa de km. -els més feréstecs i solitaris 
de tot l'itinerari per altra banda- s'hi podien comptabilitzar cinc establiments (masies-
hostals) destinats a donar acollida als soferts traginers i les seves cavalleries. (l'Hostal 
del Pont de Vilomara, Sant Jaume de Vallhonesta, Hostalets del Daví, La Barata i Can 
Torrella). 
No és estrany doncs, que aquesta via estigui farcida de fets on es barregen història i 
llegenda; i que fos l’escenari adient per a què els bandolers i personatges de moral 
distreta fessin de les seves. 
Pel que fa a l’aspecte exterior, els bandolers no es distingien massa de l’altra gent. Duien 
però, sempre una xarpa, una ampla faixa de cuir que els creuava el pit d’esquerra a dreta. 
De la xarpa penjaven fins i tot tres pedrenyals –escopetes curtes que funcionaven amb 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10719110


percussors de pedra foguera-, flascons amb pólvora i una bossa amb munició. També 
portaven dagues i unes temibles simitarres que anomenaven panards. Un altre element 
característic de la seva indumentària era la capa de pastor o gascona. La seva grandària 
permetia molta llibertat de moviments i alhora amagava la xarpa amb les armes. 

El que distingia els bandolers entre si era el bàndol a què pertanyien: hi havia nyerros, 
cadells, voltors, morells...Aquests grups solien ser rivals i s’agredien sovint, com és el 
cas dels famosos nyerros i cadells que s’odiaven a mort. 
 
Per l’àrea de Sant Llorenç del Munt i l’Obac passaren bandolers molt famosos, com ara el 
mític Perot Rocaguinarda al qual, l’any 1611, les autoritats catalanes cansades de 
perseguir-lo inútilment, li van concedir l’indult i el van enviar a Itàlia amb la graduació de 
capità de l’exèrcit. Rocaguinarda, cap dels nyerros, fou immortalitzat per Cervantes, que 

el va convertir en personatge central de dos capítols de la seva obra El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha. 
Un altre bandoler famós fou Gabriel Torrent de la Goula, àlies Trucafort. Aquest 
personatge era un antic i valent caçador de bandolers, pels quals pagaven fortes 
recompenses. Cansat de perseguir inútilment en Rocaguinarda, acabà sent el cap 
principal del grup dels cadells. En Trucafort amb una quadrilla de trenta-cinc cadells, 
passà per l’hostal de la Barata l’any 1615, on es feu servir menjar per a ell i la seva colla. 

Portaven segrestat un pagès de Cerdanyola, a canvi del qual van obtenir un fort rescat. 
El 1616 Trucafort fou capturat i torturat de forma salvatge. Poc després seria esquarterat 
públicament a la ciutat de Barcelona. 
També actuaren a Sant Llorenç en Sastre Domingo i Jeroni Ramona, cap de la banda dels 
avinyonesos, que el 1615 segrestà l’hereu del mas La Barata. 
Però sens dubte el bandoler més popular, enigmàtic i llegendari que actuà per aquestes 
terres fou l'anomenat Capablanca. 

Abans de convertir-se en bandoler en Capablanca era un humil pagès de nom desconegut 
que es guanyava la vida fent de mosso de bastaix per les masies de la comarca. 
Un dia, després de cobrar la paga de tot un mes de treball, se n’anà a Manresa disposat 
a gastar-se una part dels diners que tanta suor li costaven de guanyar. 
Quan arribà a Manresa fou assaltat, robat i maltractat per una colla de lladres sense que 
ningú sortís en ajuda seva. Profundament afectat i desenganyat per aquest fet va 
prometre que mai més tornaria a guanyar-se la vida honradament i que a partir d’aquell 
dia viuria d’allò que robaria als altres. 
I així fou com nasqué la llegenda d’en Capablanca. Armat amb un pedrenyal i cobert amb 
una capa blanca que havia robat d'un descuidat capità de miquelets es convertí aviat en 
el saltejador de camins més temut de la contrada. 
De seguida es va fer famosa la forma que tenia d’assaltar els infeliços viatgers que tenien 
la gosadia de passar pel camí ral de la serra de l'Obac: Estenia la seva capa al mig del 
camí i ell enfilat dalt d’un arbre o roca convidava al pobre viatger a deixar tot el que duia 
de valor dins la capa si no volia sentir l'olor de la pólvora del seu pedrenyal. 

Com que era bon coneixedor de tots els indrets de la muntanya sabia tots els racons, 
coves i avencs on podia amagar-se sense que ningú aconseguís trobar-lo mai. Es conta 
que per fer-se fonedís després dels robatoris utilitzava un giny, sols conegut per ell, que 
li permetia despenjar-se per una esquerda de la Roca Salvatge (gran mola que serveix 
de base al Paller de tot l'Any) fins una cova situada a mitja paret que li servia de refugi. 
No se sap, ni se sabrà mai, com va acabar la vida d'en Capablanca. Uns diuen que va ser 
finalment agafat i pres pel sometent. D'altres diuen que va ser trobat mort sota d'una 

aixeta d’una bóta de vi. L'únic cert és que la seva memòria ha anat passant de boca en 
boca de pares a fills generació rere generació i encara avui es manté ben viva LA 
LLEGENDA D'EN CAPABLANCA. 
 

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. 
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