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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 

Juny 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dissabte 3  Tram de Sabadell a Terrassa 
Camins de St Jaume -  

XXVI Setmana de l  Medi 
Ambient 

HISTÒRIA 

Dissabte 3 3a caminada popular nocturna (Festa de 
l'Esport amb Marxa Nòrdica a Moià) - 

T-Marxa 
Nòrdica 

Diumenge 4  2a etapa: La Pobla de Lillet – Guardiola de 
Berguedà (Ruta Llobregat) 

 
Ruta Llobregat  

(Berguedà,  Bages ,  Baix 
Llobregat)  

 

HISTÒRIA 

Dimecres 7 

 
Sant Llorenç del Munt: la Carena de la Costa 

del Tet 
 

 VETERANS 

Dissabte 10 Coma Pedrosa (Andorra) Cims comarcals MUNTANYA 

Dissabte 10 (XIII) Castell de Burriac – Torre Llauder 
(Mataró)  CULTURA 

Dissabte 17 El riu Negre al voltant de Solsona  
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 18 Diumenge de Marxa Nòrdica a Gelida  T-Marxa 
Nòrdica 

Diumenge 18 III Etapa: Cerbère, Portbou, Colera 
Els camins de St Jaume 

per Catalunya.  
(per la Mediterrània) 

HISTÒRIA 



Dimecres 28 La Figuerassa i Queralt  VETERANS 

 

*Dissabte 1 
JULIOL Tram de les Fonts de Terrassa a Terrassa (I) 

Camins de St Jaume 
(Act iv i tat  inc lousa Festa 
Major Terrassa 2017) 

HISTÒRIA 

*Diumenge 2 
JULIOL 

La ruta per les Esglésies de Sant Jaume de 
Terrassa (II) 

Camins de St Jaume 
(Act iv i tat  inc lousa Festa 
Major Terrassa 2017)  

HISTÒRIA 

 
 

 
* 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 
XXVI Setmana del Medi Ambient 

 
Tram de Sabadell a Terrassa 

Dissabte, 3 de juny 

Excursió matinal que ens permet seguir el tram del Camí de Sant Jaume per Catalunya, 
que uneix les poblacions de Sabadell i Terrassa. Aquest traçat coincideix integrament 
amb l’històric Camí Ral que uneix les dues poblacions. 



Sortida organitzada conjuntament per Excursionistes.cat (Vocalia d’Història), 
A.C.E.P.A.C. (Associació Catalana per a l’Estudi i la Protecció d’Antics Camins) i Amics 
del Camí de Sant Jaume de Terrassa. 

Itinerari previst: Sabadell (església parroquial de Sant Feliu, plaça de l’Àngel, Creu 
Baixa, plaça del Batlle Marcet, Creu Alta, església parroquial de Sant Vicenç de 
Jonqueres, Font Rossella, Can Llong), Plans del Mas Canals, Hípica, torrent de la 
Betzuca, entrem al nucli urbà de Terrassa (pont del Camí dels Monjos, riera de les 
Arenes, Placeta de la Creu, c/ Major de Sant Pere, Conjunt monumental de la Seu 
d’Ègara –Sant Pere, Sant Miquel i Santa Maria). Uns 12 quilòmetres, aproximadament. 

* Lloc i hora de sortida: Estació RENFE de Terrassa-Nord, a les 8 del matí. 

* El desplaçament d’anada fins a Sabadell es farà en tren. Arribada prevista a Terrassa 
als volts de les 14 hores. 

* Pressupost: 2 € (cost del bitllet del tren + llibretó). 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez 

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

 
 

 
T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

 
3a caminada popular nocturna 

(Festa de l'esport amb Marxa Nòrdica a Moià) 

Dissabte, 3 de juny 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat a 
través de www.gemimoia.cat 
Hora de trobada a Terrassa: 19:30h 
Lloc de trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido. 
Distancia: 10 qm 
Nivell: Fàcil 
Preu: 5€  
Més informació a : www.gemimoia.cat 

 

Gemi – Grup Excursionista Moianés Independent 
www.gemimoia.cat 
La secció Trail del GEMI és una realitat gràcies a la gran afició que 
hi ha a Moià per aquest esport. Des de la secció ens … 
 

 
Desplaçament en cotxes particulars, sempre hi ha places disponibles, despeses a 
compartir. 
No cal inscripció prèvia a la sortida, només cal ser a l’hora i el lloc indicats. 



Més informació a: http://tmarxanordica.wixsite.com/tmarxanordica 
Material necessari:  pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), roba i calçat apropiat 
per caminar per la muntanya, frontal i beguda. 

Vocals: Imma Molina i Pep Cuadra 

Ni els organitzadors ni l’entitat NO es fan responsables dels accidents o danys que 
puguin rebre o produir els participants, si bé vetllaran per tal d’evitar-los. 

 
 

 
VOCALIA D’HISTÒRIA  

 
Ruta del Llobregat 

(Berguedà – Bages – Baix Llobregat) 
 

2a etapa: La pobla de Lillet – Guardiola de 
Beguedà 

 

Diumenge, 4 de juny 

2a. etapa d’aquest cicle que té com a fil conductor el Llobregat, el qual seguirem des 
del naixement fins a la desembocadura, després de recórrer prop de 200 km. 

En aquesta ocasió visitarem -entre altres elements d’interès- els nuclis històrics de la 
Pobla de Lillet i Guardiola de Berguedà, així com les ermites de Santa Cecília de Riutort 
i de Santa Eulàlia de Vilella, fent servir en gran part de la ruta el Camí Ral de la Pobla 
de Lillet a Guardiola de Berguedà. 

Itinerari previst: Pobla de Lillet (Església parroquial de Santa Maria, plaça de l’Església, 
c/ Vell, Plaça del Fort, c/ de la Callisa, Plaça de Sant Isidre), font i Capella de Sant 
Isidre, Capella de la Mare de Déu dels Dolors, Collet del Tonedor, torrent del Clot del 
Sofre, Rec de Saragó, Rec de Santa Magdalena, can Fumanya, torrent de la Sala, 
torrent de Puigcal, Rec de Santa Cecília, Ermita de Santa Cecília de Riutort, el Riutort, 
Bosc de Cal Cost, Vilella, ermita de Santa Eulàlia de Vilella, serra de Vilella, Cal 
Companyò, Clot de la Gavernera, Cavallera, els Guixassos, i entrem a Guardiola de 
Berguedà (Església parroquial de la Puríssima). Uns 17 km aprox. Dificultat Mitjana. 

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

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

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 € 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

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



* Data límit per fer les inscripcions: dijous 1 de juny –o abans en cas d’exhaurir-se 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 VETERANS 

 
Sant Llorenç del Munt: 

la Carena de la Costa del Tet 

Dimecres, 7 de juny  

Descripció de la sortida: 

Es tracta de realitzar una ruta circular i matinal que ens portarà a caminar pel terme 
municipal de Matadepera. 

Iniciarem la nostra ruta a la Font de la Tartana per dirigir-nos a la masia de Can Torres. 
D’anada passarem pel Collet del Pujol, la Carena de la Costa del Tet i el Camí Moliner. 
De retorn, ho farem passant pel Collet de Cabrafiga, el Collet de Forns, el Mont-rodon, 
la Font del Corraló i els forns de calç del Ton i la Corcola. 

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. 

Desnivell positiu: uns 300 metres de pujada acumulada. 

Desnivell negatiu: uns 300 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: Josep Villalba 

Notes: 

• Pressupost: 3 € que s’hauran de donar al xofer del cotxe amb qui anem. 

• Cal fer la inscripció entre els dies 29 de maig (primer dia) i 4 de juny (darrer dia) 
trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp** o correu electrònic al 
Jordi Posas (mòbil: 639 226 343 – correu electrònic: jposas@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 2017. 

_________________________________________ 

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

 
 

 
VOCALIA DE MUNTANYA 

Cicle Cims Comarcals 
 

Coma Pedrosa (Andorra) 

Dissabte, 10 de juny 

El Coma Pedrosa és el pic més alt de tot el Principat d’Andorra amb els seus 2.942m 
d’altura Està situat en la part occidental del país, molt proper a l’estació d’esquí 
d’Arinsal. És un gran mirador dels Pirineus i del Principat, i des del seu cim podrem 
observar el Carlit, la zona de Soldeu-El Tarter i Grau Roig, Andorra la Vella, Arinsal, 
l’estació d’esquí de Pal, el Massís de la Maladeta (sempre cobert de neu en el vessant 
que veiem), i molt propera a nosaltres la Vall Ferrera i la Pica d’Estats, entre una 
infinitat de nombrosos pics que faran que tot l’esforç hagi valgut la pena. 

-Itinerari: Arinsal (1.542 m) – GR11 (1.700 m) – Obaga de Coma Pedrosa – Collet de 
Coma Pedrosa (2.224 m) – les Canyorques (2.500 m) – Basses d’Estany Negre (2.591 
m) – Estany Negre (2.627 m) – Pic de Coma Pedrosa (2.942 m). 

-Distancia: 15 Km    -Desnivell: 1.400 m    -Horari: 6h sense parades 

-Material: Botes de muntanya, paraneus, grampons, bastons de muntanya, paravent i 
roba d’abric. 

-Nota: Es obligatori portar la tarjeta Federativa o assegurança equivalent. 

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

-LLoc i hora de la Sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h. 

-Inscripcions: Trucant o enviant un Whatsapp al 636214880 de 19h a 23h. 

-Desplaçament: Es farà amb vehicles particulars dividint els costos de benzina i 
peatges entre tots. 

 
 

 
 



VOCALIA DE CULTURA 
 

(XIII) Castell de Burriac – Torre Llauder 
(Mataró) 

Dissabte, 10 de juny 

Us proposem una sortida pel Maresme amb la finalitat de visitar 2 elements 
arquitectònics prou interessants. El primer serà el Castell medieval de Burriac, el 
qual per la seva situació -és molt visible des de bona part del Maresme central-, ha 
estat un punt immillorable de guaita i control del territori al llarg de a història. Ja els 
ibers i després els romans van utilitzar el seu cim com a lloc de guaita. Uns 8 km a peu 
(anada i tornada). 

El segon consisteix en visitar el jaciment arqueològic d’època romana de la Torre 
Llauder (Mataró). Es conserva una part de la zona residencial de la vil·la, amb diverses 
estances distribuïdes entorn d’un atri. Va ser edificada al segle I d.C en els terrenys on 
hi havia hagut una cella vinaria, i va ser habitada fins al segle V. Pren el seu nom d’una 
casa pairal fortificada del segle XVII construïda al voltant d’una torre de defensa del 
segle XVI, la Torre Llauder, als terrenys de la qual es va documentar l’existència de 
restes arqueològiques ja des del segle XVII. La primera excavació duta a terme amb 
metodologia arqueològica, efectuada per Marià Ribas l’any 1961, ja va posar en relleu el 
valor dels rics mosaics que conservava. 

Nota. Un cop finalitzada la visita a la Torre Llauder, i aprofitant la proximitat de la 
platja, després de dinar tindrem la possibilitat de banyar-nos.  

* Lloc i hora de sortida: estació d’autobusos de Terrassa, a les 7:00. 

* Tornada: a darrera hora de la tarda. 

* Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez. 

* Pressupost: cost 12 € 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

* El desplaçament d’anada i de tornada es farà en vehicles particulars. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 8 de juny –o abans en cas d’exhaurir-se les 
places del vehicles particulars-. 

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

 
 

 
Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

 



El riu Negre al voltant de Solsona 
 

Dissabte, 17 de juny 

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

L’itinerari comença a Solsona. Des d’aquí ens dirigirem cap a la riba del riu Negre, la 
qual anirem seguint fins a trobar el GR-7-5 que s’enfila cap a Lladurs. Després de dues 
rampes amb fort desnivell, el camí esdevé carener i recorre (amb algunes ondulacions) 
tot el Serrat de l’Om. Arribats al camí del Corral, el prendrem fins a trobar la carretera 
local LV-4011, que seguirem en direcció sud. A l’alçada del serrat de l’Alzina, agafarem 
un camí que ens durà cap al pont de l’Arfau i el Parc de la Mare de la Font, un bonic 
espai de lleure i natura. Continuarem pel Barranc del Pallarès per arribar de nou a 
Solsona. Recorrerem tot el centre de la ciutat i sortirem per la C-75 fins a Cal Xacó. 
Tornarem a buscar el camí del riu Negre (que comparteix tram amb el GR-3) i ens durà 
fins al punt de sortida. Uns 25 km, amb alguns desnivells molt pronunciats, i un terreny 
abrupte. 

Després de la ruta, aquells que ho vulgueu, podreu gaudir d’un refrescant bany a l’espai 
natura protegit de la Ribera Salada, molt a prop de Solsona. En aquest indret també 
podeu dinar de campanya. 

* Lloc i hora de sortida: el desplaçament es farà en cotxes particulars fins a Solsona. 
Cal sortir de Terrassa sobre les 8:00 hores, per ser a Solsona cap a les 09:15 hores. 
Tindrem temps per esmorzar i començarem a pedalar a les 10 h. 

Si algú no troba cotxe per al desplaçament, també pot agafar el bus de línia fins a 
Solsona, que surt a les 7.10 de l’estació d’autobusos de Terrassa i que permet 
transportar també la bici. La tornada és a les 16.55 hores. 

* Tornada: al llarg de la tarda des de Solsona. 

* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades, esmorzar i dinar 
(només qui vulgui, ja que aquells que preferiu dinar al restaurant, està previst arribar a 
una hora prudencial a Solsona). També cal dur tovallola i banyador si voleu anar a 
banyar-vos. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost:El cost del trajecte entre Terrassa i Solsona (anada i tornada) a convenir 
entre els que aneu amb cada cotxe. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 15 de juny) 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 pels 
voltants de Solsona. 



 
 

 
T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

 
Diumenge de la Marxa Nòrdica a Gelida 

Diumenge, 18 de juny 

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

Hora de trobada a Terrassa: 08:00h 
Lloc de trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido. 
Distancia: 10 qm 
Nivell: Moderat. 
Més informació a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Gelida 
 Gelida – Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure 
ca.wikipedia.org 
Història. Els primers testimonis humans a Gelida daten de l’època megalítica i ibèrica. 
També s’han descobert restes d’hàbitat pertanyents a l’època romana. 

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. 
Més informació a: http://tmarxanordica.wixsite.com/tmarxanordica 

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 D’HISTÒRIA 
 

Els camins de St Jaume per Catalunya  
(Camí de St Jaume per la Mediterrània) 

 
III etapa: Cerbère, Portbou, Colera 

Diumenge, 18 de juny 

 
Itinerari previst: 



A Cerbère, deixarem a la nostra esquerra la platja del Sorell i ens dirigirem vers el cap 
de Cerbère resseguint la carretera D914 i des d’aquí per un petit corriol fins el Coll de 
Belitres, pas fronterer, on trobarem un petit record als homes i dones que al finalitzar la 
Guerra Civil es van exiliar. 

Continuarem per un corriol que amb una forta baixada, en la que caldrà extremar les 
precaucions, ens portarà cap a Portbou passant per Can Marian i Can Rossend fent la 
nostra entrada a Portbou pel carrer de Sant Jordi i el Passeig Lluís Companys ja ala 
platja de Portbou. 

A Portbou, i si el temps ens ho permet, podrem resseguir la molt interessant ruta de 
Walter Benjamin (L’estació internacional, l’hotel França i el monument a la seva 
memòria situat a l’entrada del cementiri). 

Seguirem pel carrer Alcalde Cabré, al final del qual trobarem dos trams d’esglaons per 
continuar pel corriol vers Can Janillo, una vegada en aquest punt resseguirem un tram 
per la carretera N-260 (Tindrem que anar amb molt de compte!!!), Coll del Frare; a la 
nostra tindrem el Puig Pelat;  i seguirem per tornar a creuar la N-260 ja fent la nostra 
entrada a Colera, passant pel Carrer de l’Església, l’Església de Sant Miquel, la Plaça de 
Pi i Margall amb l’arbre de la Llibertat, el Carrer del Mar i la Platja de les Barques, on 
donarem per finalitzada la sortida i podrem aprofitar per donar-nos un bany. 

DIFICULTAT: MODERADA. 

* 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 15 de juny 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: Setembre (Camí de Sant Jaume del Segre, etapa Pont d’Arsèguel a La 
Seu d’Urgell) 

L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants derivats d’imprudències o negligències dels mateixos. El fet d’inscriure’s en 
aquesta activitat suposa l’acceptació plena d’aquestes normes. Es podrá anul.lar la 
reserva fins a 48 hores abans de la sortida, en cas de fer-ho posteriorment es 
tindrà que abonar l’import establert.  

 

 



 
VOCALIA DE VETERANS 

 
La Figuerassa i Queralt 

 

Dimecres, 28 de juny 

 
Descripció de la sortida: 

Es tracta d’una ruta clàssica que per la comarca del Berguedà que ens permetrà gaudir 
– si el dia és clar- d’esplèndides panoràmiques. 

Començarem a caminar a la Font Negra per dirigir-nos en pujada a La Figuerassa. Pel 
camí haurem deixat la Cova de Can Maurí. Una vegada que hàgim arribat al Mirador de 
La Figuerassa ens dirigirem en baixada al Coll de l’Oreller i al Santuari de Corbera on 
enllaçarem amb el GR-107 o Camí dels Bons Homes. Aquest ens portarà al poble d’ 
Espinalbet i al Santuari de Queralt des d’on retornarem al punt d’inici de la nostra ruta. 

Lloc i hora de sortida de Terrassa 

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

Desplaçament: en autocar. 

Llargada de la caminada: uns 12 quilòmetres*. 

Desnivell positiu: uns 700 metres de pujada acumulada*. 

Desnivell negatiu: uns 700 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 Berenguer 

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 16 de juny (primer dia) i 22 de juny (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). 



• Si es produeix una baixa més tard del 26 de juny 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. 

* Hi haurà la possibilitat de realitzar una caminada més curta d’uns 9 quilòmetres i 
d’uns 550 metres de desnivell positiu i uns 300 metres de desnivell negatiu. 

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

 

 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 
Camí de Sant Jaume al seu pas per Terrassa (I) 

 
Tram de les Fonts de Terrassa a Terrassa 

(Esglésies de Sant Pere) 

Dissabte, 1 de juliol* 

Coneix la Terrassa Medieval amb els ulls d’un pelegrí 

(Activitat inclosa dins el Programa de la FESTA MAJOR DE TERRASSA 2017) – 11 km 

Ruta guiada i gratuïta d’unes 3 hores per conèixer els elements (existents, transformats 
o desapareguts) de la Vila del Palau de Terrassa: Plaça Vella, Castell-Palau, hospital de 
pobres i pelegrins, muralles i portals, mercat i carrers, fonts i església de Sant Fruitós, 
forn i hostals, creus monumentals, etc. 

Activitat organitzada conjuntament per Excursionistes.cat i Amics del Camí de Sant 
Jaume de Terrassa. 

Lloc i hora de trobada: Plaça Vella, a les 9 del matí. 

Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez 

No cal inscripció prèvia. 

Porteu aigua i barret. 

 
 

 



 
VOCALIA D’HISTÒRIA 

Camins de Sant Jaume al seu pas per Terrassa (II) 
 
La ruta per les Esglésies de St Jaume de Terrassa 
 

Diumenge, 2 de juliol* 

LA RUTA PER LES ESGLÉSIES DE ST JAUME (Sant Jaume de Vallparadís – Sant Jaume 
del Pla del Bonaire) – 8 km - Activitat inclosa dins el Programa de la FESTA MAJOR DE 
TERRASSA 2017 

Aquesta excursió tanca els actes del 10è aniversari d’Amics del Camí de Sant Jaume de 
Terrassa, i recorda la primera sortida organitzada per dita entitat. 

Ruta matinal -guiada i gratuïta- a peu pel nostre municipi, que ens permetrà conèixer 
les 2 esglésies sota l’advocació de Sant Jaume que han existit a Terrassa: 

Sant Jaume de Vallparadís. D’origen medieval i desapareguda a principis del segle 
XX. 

Sant Jaume del Pla del Bonaire. Inaugurada en 1944. 

Itinerari previst: Plaça Vella, c/ de la Fontvella, Passeig del Comte d’Ègara, castell-
cartoixa de Vallparadís, emplaçament de Sant Jaume de Vallparadís, conjunt de les 
esglésies de Sant Pere d’Ègara –visita externa del recinte-, c/ Major de Sant Pere, Ctra. 
de Matadepera, església de Sant Jaume del Pla del Bonaire, tornada fins a la Plaça 
Vella. Distància: 8 km. 

Es complementarà el recorregut amb l’explicació dels diversos elements arquitectònics i 
culturals que es van trobant al llarg de la ruta. 

Sortida organitzada conjuntament per Excursionistes.cat i Amics del Camí de Sant 
Jaume de Terrassa. 

Lloc i hora de trobada: Plaça Vella, a les 9 del matí. 

Vocals: Lluïsa Blanch i Francesc J. Suárez 

No cal inscripció prèvia. 

Porteu aigua i barret. 

Arribada prevista de nou a la Plaça Vella als volts de les 12:30 – 13 hores. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
                                      
Entitat associada a: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Amb el suport de:                   
 
 
 
 


