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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 

Març 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dissabte 4 Roc Colom (2.507m) amb raquetes de neu  Cims Comarcals MUNTANYA 

Diumenge 5 
Diumenge de la Marxa a Montcada i Reixac 

– Baixador de Vallvidrera – Molins de Rei 
- 

T-Marxa 
Nòrdica 

Dissabte 11 
 

Gràcia, el barri més barri de tots 
 

Bcn barri a barri CULTURA 

Dissabte 11 Querroig (Alt Empordà) Cims Comarcals MUNTANYA 

Dissabte 11 (X) Circuit Termal per Caldes de Montbuí - CULTURA 

Dimecres 15 La Regió d’Agulles - VETERANS 

Dissabte 18 El cor de Sant Llorenç del Munt Diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 19 5a etapa: La Roca – Polinyà 
Camins de St Jaume per 

Catalunya 
HISTÒRIA 

Diumenge 19 
Diumenge de la Marxa Nòrdica a la Pineda-

els Caus- Font de la Cirera, Terrassa 
- 

T-Marxa 
Nòrdica 

Divendres 24 
Volta al Vallès de nit: de Terrassa a St. 

Cugat per Sabadell i la UAB 
Nocturna 

C.U.B. Sense 

Presses 

Dissabte 25 
22a Etapa: RIU EBRE (pont del Llaguter – 

Benifallet) - PAÜLS 

GR7 i GR171 
(La Seu d’Urgell – Refugi 

del Caro) 
SENDERS 2008 



Diumenge 26 La Ruta dels 3 Monestirs - Excursionistes 

Dimecres 29 
De Cal Rosal a Cal Pons 

 
- VETERANS 

 

* Dissabte 2 
ABRIL 

 
(XI) Ciutadella Ibèrica de Calafell – Castell 

de la Santa Creu de Calafell 
 

- CULTURA 

 

 
 

* A TOTS ELS ASSOCIATS I ASSOCIADES: 
 

Us recordem que heu de renovar la vostra condició de socis/sòcies, ingressant 
20€ (si rebeu el programa d’activitats per correu electrònic) o 25€ (si el rebeu per 
correu postal). El número IBAN del compte és el  ES84 0182 6260 0802 0802 0521 
(BBVA). Us preguem indiqueu NOM i COGNOMS per facilitar la vostra 
identificació. 
* ALS QUI DESITGEU ASSOCIAR-VOS: 
 

Heu de passar un dimarts no festiu per la nostra seu social, amb la finalitat de 
complimentar alguns tràmits administratius. Es una condició indispensable. 
 

 

* ALS QUI DESITGEU TRAMITAR LA TARGETA DE LA FEEC.  
 

Podeu assistir un dimarts no festiu a reunió de Junta on us informaran de les 
modalitats existents, i aportant les dades dels interessats i el cost de la targeta, us en 
podrem fer els tràmits corresponents. 
 

 

 
 

 

VOCALIA DE MUNTANYA 

Cims Comarcals 

 

ROC COLOM (2.507m.) 
Amb raquetes de neu 

Dissabte, 4 de març 

Des de la Vocalia de Muntanya d’Excursionistes.cat i dins el cicle de Cims Comarcals us 
convidem a fer l’ascensió al Roc Colom (2.507 m) amb raquetas de neu. La Roca 
Colom és un cim a 2.507 m del circ del Concròs. Hi conflueixen la carena principal dels 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Concr%C3%B2s


Pirineus amb la carena que ve del Canigó, de manera que al cim hi conflueixen les valls 
les valls del Tec (que neix al seu vessant oriental), el Tet i el Ter. 

 *Itinerari: Parking superior de Vallter 2.000 (2.162 m) – Plà de la Portella – Clot de la 

Portella – Portella de Mentet (2.411 m) – Portella de Morenç (2.382 m) – Camp Magre – 
Portella De Concròs (2.387 m) – Roc Colom (2.507 m). 

*Desnivell: 700 m 

*Distancia: 13 km 

*Temps: 5h (sense parades) 

*Material Obligatori: Raquetas de Neu, Grampons, Bastons amb Rosetas, Polaines i Roba 
d’abric. 

*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 6h. 

*Inscripcions: Del 28/2 fins al 3/3 trucant al 636214880 de 19h a 23h. 

 
 

 
 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 
 

Diumenge de la Marxa Nòrdica a Montcada i 
Reixac – Baixador Vallvidrera – Molins de rei 

 

Diumenge, 5 de març 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 
 
Punt de trobada a Terrassa: estació Terrassa RENFE 
 
Hora de trobada a Terrassa: 07:30h per agafar el tren a les 07:37h i arribada a l’estació 
de Montcada i Reixac-Manresa a les 08:01h 
 
Aquest diumenge anirem a fer una ruta lineal de nivell moderat-alt per la Serra de 

Collserola amb dues opcions a escollir: 17 qm de Montcada i Reixac al Baixador de 
Vallvidrera passant per Vil.la Joana, on Mossèn Cinto Verdaguer va passar els seus últims 
dies, per agafar els FGC de tornada o 27 qm de Montcada i Reixac a Molins de Rei passant 
per la Santa Creu d’Olorda i agafant la RENFE de tornada. 
 
Us insereixo el track de la ruta: 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4291308 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Canig%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tec
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ter
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4291308


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. 

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. 

VIL.LA JOANA: 

Vil·la Joana es troba al barri de Vallvidrera, dins del parc natural de Collserola. 
Antigament, va ser una de les masies més pròsperes d’aquella zona. Al segle XIX va ser 
reformada per convertir-la en casa residencial, i fou en aquell moment que se la va dotar 
de l’emblemàtic rellotge que destaca a la seva façana. A tocar de Vil·la Joana es troba el 
Centre d’Informació del Parc de Collserola i és un bon punt de partida per conèixer els 
entorns d’aquesta zona forestal, com la Font de la Budellera o el Pantà de Vallvidrera. 

Antic mas de la parròquia de Vallvidrera,  Vil·la Joana va transformar-se en casa d’estiueig 
al segle XIX i en un equipament d’ús educatiu entre el 1921 i el 1973, les Escoles Vil·la 
Joana, d’educació especial, pioneres a Europa. 

Vil·la Joana és la darrera casa que va acollir l’escriptor Jacint Verdaguer. Malalt, hi va 
morir el 10 de juny de 1902. Des d’aquell mateix moment la casa va esdevenir un lloc de 
memòria del poeta. El 1963 algunes estances van convertir-se en el primer museu que li 
era dedicat. Avui és alhora memorial i casa de la literatura: un espai que reivindica el 
valor de la paraula literària a través de la seva figura. L’escriptor esdevé l’eix que permet 
presentar la realitat de Barcelona com a ciutat literària i el fenomen de l’experiència 

literària universal 

SANTA CREU D’OLORDA: 

La Santa Creu d’Olorda és una ermita i també rep aquest nom l’enclavament on està 
construïda, pertanyent administrativament al districte de Sarrià-Sant Gervasi al municipi 
de Barcelona, però separat lleugerament de la resta del terme municipal. El paratge en 

plena serra de Collserola envoltat per alguns dels seus cims com són el Puig d’Olorda, 
el Turó Rodó, el Turó del Xai. En l’enclavament també hi ha el Castell d’Olorda i la Pedrera 
dels Ocells. 

L’edifici és al terç sud de l’enclavament. Encara que no hi ha prou informació per 
assegurar-ho, tot fa pensar que els elements preromànics de l’església, centrats en 
l’absis, daten de la fi del primer mil·lenni. Aquesta tesi la corroboren documents 

conservats dels anys 1032 i 1066. De l’absis primigeni (segles VIII–IX) parteix, potser, 
tota l’evolució arquitectònica: el creuer elevat d’estil carolingi (segles IX–X), 
el campanar d’espadanya (segle xiv), reformat a partir del 1619, la 
porta renaixentista actual (segle XVI), la rectoria i les diverses dependències modificades 
al llarg del temps. Tot això va ser cremat l’any 1936 i posteriorment restaurat pel grup 
excursionista Els Blaus de Sarrià. 

L’església formava part de l’antic municipi de Santa Creu d’Olorda. Al desaparèixer aquest 
el 1916, el seu territori es va dividir entre els municipis de Molins de Rei, Sant Feliu de 

http://vil.la/
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Llobregat i Sarrià. L’ermita i el seu territori circumdant varen passar a Sarrià i 
posteriorment a Barcelona.[2] Actualment aquest territori, juntament amb el terreny veí 
anomenat Peça de Can Mallol, formen els dos enclavaments que té la capital 
de Catalunya. 

Al gener del 2014 l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar una moció on es reclamava 
que Santa Creu d’Olorda formés part del seu terme municipal.[4] Aquesta moció 
argumentava els vincles històrics entre aquest territori i el municipi. El maig d’aquell any 
s’iniciaven els tràmits oficials per fer-ho efectiu 

  

 

 

 

VOCALIA de CULTURA 

BCN barri a barri 
 

Gràcia, el barri més barri de tots 
 

Dissabte 11 de Març 

 
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). 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Feliu_de_Llobregat
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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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 .- 
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 

 

 
 

VOCALIA DE MUNTANYA 

Cims Comarcals 

 

Querroig 
(Alt Empordà) 

 
Dissabte, 11 de març 
 
A l'extrem oriental dels Pirineus, on les muntanyes donen pas al mar Mediterrani, encara 
queda espai per una carena bonica i amb bones vistes. El cim del Querroig domina aquets 

últims contraforts amb una alçada modesta però una forma esvelta. Des de la Vocalia de 
Muntanya d'Excursionistes.cat us convidem a fer una bonica sortida circular desde el 
municipi fronterer de Portbou i disfrutar d'unes magnifiques vistes. 
 
*Itinerari: Portbou - Coll de Belitres - Coll de la Farella (389 m) - Querroig (637 m) - Coll 
del Suro - Plà de Ràs - Font de Taravaus - Coll de Rumpisó - Puig Falcó (378 m) - Puig 
Pelat (313 m) - Coll del Frare - Puig Claper (256 m) - Portbou. 
*Desnivell: 689 m 

*Distancia: 19 km 
*Temps: 5h 45' (sense parades) 



*Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 
*Desplaçament: Amb vehicles particulars (cost de benzina i peatges a repartir). 
*Lloc i hora de la sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 6h. 
*Inscripcions: Del 1/3 fins al 10/3 trucant al 636214880 de 19h a 23h. 

 

 

 
 

VOCALIA DE CULTURA 

(X) Circuit Termal per Caldes de Montbuí 

 

Dissabte, 11 de març  

La tradició balneària de Caldes de Montbui ha centrat la seva existència des de l'època 
romana. Fundada sobre les deus d'aigua calenta que hi brollen, Caldes de Montbui s'ha 
convertit al llarg de la història en destinació no només d'aquells que en necessitaven les 
cures sinó també d'aquells que buscaven lleure i descans. Tenim previst visitar -de la 
mà d’un guia especialitzat- entre altres els següents elements:  

- Les antigues Termes Romanes de finals del segle II aC.  

- La Font del Lleó, que dóna aigua a 74º de temperatura.  

- El menjador modernista de l’antic balneari de Can Rius.  

- El safareig termal de la Portalera, on encara avui s’hi renta la roba.  

- El safareig termal dels malalts i el Molí de l’Esclop.  

- l’antiga Farmàcia Codina.  

A més, com a complement d’aquesta sortida, coneixerem també –fora de la visita 
guiada- altres elements patrimonials com la Muralla medieval, la Torre de la Presó (s. 

XV) i l’església parroquial de Santa Maria de Caldes de Montbui (s. XVI-XVII.  

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació de RENFE, a les 8:00 del matí. (hora de 
sortida del tren 8:15).  

* Tornada: al llarg de la tarda.  

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez.  

* Pressupost: 15-17 €. (inclou tren + autobús de línia + guia + llibret).  

* Cal portar l’esmorzar i el dinar.  

* El desplaçament es farà en tren de Terrassa a Sabadell. De Sabadell a Caldes de 

Montbui, en autobús de línia.  



* Capacitat limitada a 20 persones. En arribar a aquesta xifra, tancarem les 
inscripcions.  

* Data límit per fer les inscripcions: dimarts, 7 de març 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 DE VETERANS 

La Regió d’Agulles 
 

Dimecres, 15 de març 

Us proposem una sortida clàssica a la regió d’Agulles de Montserrat. Començarem a 
caminar a Can Maçana per anar al refugi Vicenç Barbé per l’Era dels Pallers. Una vegada 
al refugi, ens dirigirem a Coll de Port per retornar a Can Maçana. 

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 9 quilòmetres. 

Desnivell positiu: uns 500 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu: uns 500 metres de baixada acumulada. 

Temps de la caminada: unes 4-5 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 1 de març (primer dia) i 12 de març (darrer dia) 
trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp (1) 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 13 de març 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. 

 

 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

El cor de Sant Llorenç del Munt 
 

Dissabte, 18 de març 

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

L’itinerari previst comença a l’exterior de l’estació de Renfe de Terrassa. En aquesta 
ocasió no agafarem el tren, sinó que ens dirigirem tot pedalant cap a la Torre de Mossèn 
Homs i, per l’interior del bosc, arribarem a Sant Julià d’Altura. Acte seguit baixarem pel 
torrent de Ribatallada fins al riu Ripoll, on prendrem el camí que transcorre paral·lel fins 
a Castellar del Vallès. Per l’interior de la ciutat arribarem al peu del Puig de la Creu. 
Remuntarem aquesta muntanya fins a l’alzina Balladora i Can Cadafalch. Des d’aquí, 
iniciarem la baixada a Sant Llorenç Savall. Tornarem cap a Castellar per la mateixa zona, 
però fent una petita variació que ens permetrà descobrir camins i senders molt bonics. 

Un cop a Castellar, prendrem el camí de la serra i del riu (en funció de les forces que 
tinguem) i tornarem a Sabadell on agafarem el tren per tornar. Uns 45 km 
aproximadament, tots ells recorrent les ondulacions del territori del Vallès amb una 
pujada considerable al Puig de la Creu (semblant a Sant Ramon però amb menys calor). 

* Lloc i hora de sortida: a l’exterior de l’estació de Renfe de Terrassa a les 8:00 hores. 

* Tornada: arribada a Terrassa al llarg de la tarda. 

* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades i alguna cosa per 
picar. Pararem a esmorzar a l’àrea de Sant Julià d’Altura o a Castellar del Vallès. Qui 
vulgui també es pot portar el dinar, tot i que es preveu poder dinar a Castellar o Sabadell. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: El bitllet de tren de tornada de Sabadell a Terrassa (1 zona). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 16 de març) 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 pel massís 
de Sant Llorenç del Munt. 
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VOCALIA d’HISTÒRIA 

Camins de St. Jaume per Catalunya  

(Cicle GIRONA-MONTSERRAT) 
 

V etapa: La Roca del Vallès – Polinyà  
 

Diumenge, 19 de març 

DIFICULTAT: BAIXA 

Cinquena de les etapes del cicle que  ens permetrà resseguir el traçat de la Via Augusta 
des de Girona fins  Montserrat (21 km aprox.) 

Itinerari previst: 

LA ROCA, Plaça de l’Era, El Mogent, Can Ribes, Can Prat Vell, Torrent de Valldoriolf, 
Vertex geodèsic del Carabassot, Can Belitre, Can Perdiu, PALOU, Església parroquial de 
Sant Julià; en aquest punt enllaçarem amb la ruta provinent de Coll d’Ares al Ripollès; 
riu Congost, Ca L’Esquella, Can Ferran, Bosc de Can Ferran, Can Gurri, Riu Tenes, Can 
Coll, Camí de Sant Valerà, Urbanització La Miranda, Riera Seca, Bosc de Gallecs, Torrent 

de Gallecs, Santa Maria de Gallecs, antiga estació, Hostal del Fum, Riera de Caldes, 
Torrent de Ca n’Oller, Riera de Polinyà, POLINYÀ, Església de Santa Salvador de Polinyà. 

* 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 12 € / no socis 20 € (només autocar), els menors 
de 18 anys, 5 €. Els associats/des a l’atur 7 €. 

* El desplaçament es farà amb un autocar de 55 places. Data límit per fer les inscripcions: 

dijous 16 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: Abril 2017 (Polinyà a Terrassa) 

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 TERRASSA 
 

Diumenge de la Marxa Nòrdica a la Pineda – els 
Caus – font de la Cirera, Terrassa 

 

Diumenge, 19 de març 

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

Punt i hora de trobada a Terrassa: comissaria dels Mossos, 08:00h 

Aquest diumenge anirem a fer una ruta circular de 15qm de nivell moderat per la zona 
de la Pineda i Els Caus, a Terrassa. 

Passarem per la font de la cirera 

Us insereixo el track de la ruta: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11060117 

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. 

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. 

 
 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
 

Volta al Vallès de nit: de Terrassa a Sant Cugat 
per Sabadell i la UAB 

 

Divendres, 24 de març 

Excursió nocturna amb bicicleta de muntanya organitzada pel Col·lectiu d’Usuaris de la 

Bici SENSE PRESSES des d’Excursionistes.cat. 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11060117


L’itinerari previst comença a la plaça Vella de Terrassa. Des d’aquí ens dirigirem cap al 
passeig 22 de juliol i cap a l’estació de Terrassa est. Per l’interior del bosc anirem cap el 
golf de Torrebonica, per dirigir-nos cap a Sabadell pel camí de Castellarnau. Creuarem la 
ciutat de nord a sud fins a sortir al Parc Central del Vallès. D’allà ens dirigirem cap al nou 

polígon industrial de Sant Pau de Riu-Sec, que travessarem pels carrils bici que hi ha. 
Pujarem cap a la UAB i anirem en direcció Cerdanyola del Vallès fins a trobar la carretera 
que va cap a Sant Cugat del Vallès. Pel carril bici que hi ha al costat de la carretera 
arribarem a aquesta població, on agafarem el tren per tornar cap a Terrassa. Uns 35 km., 
aproximadament, la majoria d’ells planers, tot i que hi ha alguna pujada curta. Pararem 
en algun lloc adient del recorregut per menjar quelcom. 

* Lloc i hora de sortida: A l’estació de Renfe de Terrassa a les 20.30 hores. 

* Tornada: Es farà des de Sant Cugat amb l’últim tren dels FGC o algun d’abans. 
Arribarem a Terrassa com a màxim a les 02.32 h. 

* Material necessari: bicicleta, casc, llum potent, sopar, alguna cosa per picar i aigua. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllet de tren de tornada des de Sant Cugat. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 23 de març) a l’adreça electrònica 
cub.sensepresses@gmail.com. Abans d’aquesta data es poden tancar les inscripcions si 
s’arriba a la xifra adient per a un bon desenvolupament de la pedalada. El tancament el 

posarem al Facebook i Xat de Sense Presses (whatsapp) i si hi ha baixes l’organització 
les cobrirà amb la llista de reserva. Els menors han d’anar acompanyats d’una persona 
adulta. Podem limitar el nombre de participants. 

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 per les 
nostres contrades de nit. 

 

 

 

VOCALIA DE SENDERS DES DE 2008 

 

Camins del Sender de Gran Recorregut GR7 i GR171 
La Seu d’Urgell – Refugi del Caro 

 

22 etapa: RIU EBRE (pont del Llaguter-
Benifallet) - PAÜLS 

 

Dissabte, 25 de març 

Bé caminadores i caminadors del Sender per etapes o trams, que mentre aneu caminant 
(valgui la redundància) pel camí que ens ocupa, s’està apropant el final, i és per això que 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


mirant el tram que queda en l’extraordinària última etapa d’uns 28 km (massa llarg per 
fer-la de cop), s’ha dissenyat per a fer-la en 2 etapes / jornades. 

 Tingueu present tots aquells d’excursionistes.cat que ja heu vingut i tingueu previst 

apuntar-vos que aquesta etapa estarà seccionada en els 19 km de caminada per tal de 
poder descansar, dormir i menjar; tindreu tot el mes per rumiar si participar o no en 
aquest final, mentre que a la sortida del mes d’Abril només s’acceptaràn tots aquells 
magnífics excursionistes que deixin l’efectiu necessari equivalent al que valdrà 
descansar aquella nit en el Refugi de la Font Ferrera, on tindreu el sopar per un cantó, i 
la possibilitat d’assistir polits a l’esmorzar en llevar-nos pel matí per altra banda. També 
es disposarà d’un espai ampli per poder disposar la motxilla, roba, etc. així com també 
per a posar un sac de dormir o un altre forma per reposar a la nit. D’aquesta forma 

tothom que vulgui tindrà la forma de poder fer el final més natural pel fet d’haver fet 
totes les etapes del present GR. 

   Aquest mati a l’hora de començar a caminar ens hem trobat a la famosa comarca del 
Baix Ebre, on hem atravessat el riu Ebre per un pont; mes després de fer cames durant 
tot el mati, fins al migdia i quasi a primera hora de la tarda encara no hem marxat de la 
comarca del Baix Ebre, i això es el que ha donat el tema comarcal català. 

  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: 

   BENIFALLET, inici d’etapa (40 m).; RIU EBRE, monument al Llagut, al costat del pont 
del Llaguter, el GR va al nord-oest per travessar el riu pel pont i seguir la carretera del 
l’Eix de l’Ebre pel marge dret del riu aigües avall (33 m); Bifurcació, es deixa la carretera 

i es baixa a l’oest, es va per els caps dels tarongers; Bifurcació, sota el pont de la carretera 
es deixa la pista i es puja per sota del pont; VIA, correspon a l’antiga línia de tren de la 
vall del Zafan (25 m); Bifurcació, es deixa la via i es baixa a la dreta; Cruïlla, es va a la 
dreta per la pista; Bifurcació, després d’un maset es va a la dreta (100 m); Bifurcació, es 
va al nord-oest; MAS PISTOLES, queda a la dreta del camí (125 m); VENTA ROJA, es 
passa per entre les cases; Carretera N230(a Pinell del Brai), es va a l’esquerra i es 
travessa el barranc de Xalamera (160 m); Bifurcació, es deixa la pista i es va al sud-oest; 
COLL, es va al sud-oest (320 m); Bifurcació, s’arriba a una pista enquitranada; Maset, 
queda a l’esquerra, i poc després es trapassa el collet Roig (410 m); MAS PARELLADES, 
queda a la dreta (380 m); Bifurcació, s’agafa una pista enquitranada; Carretera TV-3541 
(Xerta – Paüls), es va a la dreta (260 m); Bifurcació, es deixa la carretera i es va a 
l’esquerra; PAÜLS, pal indicador, punt de confluència amb el GR 171 que per la dreta va 
al poble i després va cap a Pinós, segueixen junts els dos GR cap al refugi de Caro (410 
m). 

Distància:     15’900 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 març. 

Notes:           El desplaçament es farà amb un vehicle de 32 o 40 places; en el cas 
d’exhaurir-se’n les places, es donarà per tancada la llista d’inscrits. 

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

El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de les normes donades 
per els guies, les que donaran els guies, ames de les anunciades al inici de cada sortida 
per fer l’etapa o tram del actual GR. 
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Proper tram: 29 d’Abril:    PAÜLS   –   REFUGI  DE  CARO 
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Excursionistes INFO: 

La Ruta dels 3 Monestirs 
 

Diumenge, 26 de març 

Des d’Excursionistes.cat i dins de l’habitual col·laboració amb la Ruta dels Tres Monestirs 
us convidem a tots els socis d’Excursionistes.cat a col·laborar amb l’organització 
d’aquesta. Necessitem gent per al control que tindrem ubicat a Matadepera (Escola de 

Música) a si com gent per a les tasques de marcatge i equip escombra. Totes aquelles 
persones interessades tindreu que contacta amb el Jaume Pavón trucant al 636 21 
48 80 de 19h a 23h. Es farà una reunió preparatòria per a repartir les diferents tasques 
uns dies abans de la Ruta. Asi mateix també us engresquem a tots els demes socis a fer 
la Ruta, ja que es tracta d’una Marxa clàssica de l’excursionisme Vallesà. 

ENLLAÇ A LA WEB AQUÍ 

Moltes gràcies. 

 

 
 

https://tresmonestirs.wordpress.com/


VOCALIA DE VETERANS 

De cal Rosal a Cal Pons 
  

Dimecres, 29 de març 

Es tracta de realitzar una primera etapa de l’anomenada ruta de les Colònies Tèxtils del 
Llobregat. En aquesta etapa iniciarem la marxa a Cal Rosal per acabar a Cal Pons. 

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 300 metres de pujada acumulada 

– Desnivell negatiu: uns 350 metres de baixada acumulada 

– Temps de la caminada: unes 5-6 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 15 de març (primer dia) i 26 de març (darrer dia) 

trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp (1) 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 27 de març 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 12 quilòmetres de 
recorregut, amb un desnivell positiu acumulat d’uns 150 metres i un desnivell negatiu 
acumulat d’uns 200 metres que començarà a Cal Rosal i acabarà al Guixaró. 

 



 
 

 
VOCALIA DE CULTURA (abril) 

 

(XI) Ciutadella Ibèrica de Calafell – Castell de la 
Santa Creu de Calafell 

 

*Dissabte, 2 d’ABRIL de 2017  

Per aquest mes d’abril, tenim previst visitar alguns dels elements patrimonials de la 
població de Calafell (Baix Penedès).  

Ciutadella Ibèrica de Calafell. La Ciutadella ibèrica de Calafell és un dels jaciments més 
singulars del nostre país. La seva reconstrucció in situ la converteix en un recinte idoni 

per conèixer i interpretar com vivien els ibers. Un viatge al temps dels ibers. 
Descobrireu i reviureu la història d’aquests avantpassats nostres.  

És un singular equipament cultural on vint anys d’excavacions arqueològiques han 
permès la reconstrucció “in situ” d’aquest jaciment. Després de rigorosos estudis, els 
arqueòlegs han reproduït l’aspecte que les seves muralles, carrers i cases devien tenir 
vers del segles VI al I a.C. La seva visita està pensada com un salt en el temps que us 

permetrà conèixer les formes de vida, els costums i els trets fonamentals de la cultura 
ibèrica. Descobrireu i reviureu la història d’aquests avantpassats nostres, alhora que us 
introduireu en l’apassionant món de l’arqueologia.  

Castell de la Santa Creu de Calafell  

Dotat d’una magnífica panoràmica damunt les planes de Calafell, hi ha el turó del 

castell. Hi arribareu després d’un seguit d’estrets carrers de regust medieval popular. Al 
llarg de la primera meitat del segle XI el turó fou encastellat a causa de la conquesta i 
repoblació del territori enfront dels musulmans. Al seu recer va créixer el nucli de 
Calafell.  

El visitant pot veure restes de la necròpolis medieval, amb tombes excavades a la roca. 
Damunt l’església hi ha el comunidor, edifici quadrat i obert als quatre vents que era 

destinat a allunyar les tempestes i els dimonis i a beneir el terme. Les muralles del 
castell deixen veure, encara avui, les espitlleres per a bombardes, construïdes a finals 
de la Baixa Edat Mitjana, així com el pou i la gran cisterna central, també medievals.  

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació de RENFE, a les 7:20 del matí. (hora de 
sortida del tren 7:37).  

* Tornada: al llarg de la tarda.  

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez.  

* Pressupost: 15-17 € (inclou tren d’anada i tornada + visita guiada + llibret).  

* Cal portar l’esmorzar i el dinar.  



* Els desplaçaments de Terrassa a Barcelona (Sants) i de Barcelona a Calafell. es farà 
en tren  

* Data límit per fer les inscripcions: dijous, 30 de març.  

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