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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 

Juliol 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dissabte 1 Tram de les Fonts de Terrassa a Terrassa (I) 
Camins de St Jaume 

(Activitat inclousa Festa 
Major Terrassa 2017) 

HISTÒRIA 

Diumenge 2 
La ruta per les Esglésies de Sant Jaume de 

Terrassa (II) 

Camins de St Jaume 
(Activitat inclousa Festa 

Major Terrassa 2017) 

HISTÒRIA 

Dissabte 8 
 

Travessia Núria-Thues entre Valls 
 

Cims Comarcals MUNTANYA 

Dissabte 8 Ruta Nocturna de la Marxa Nòrdica  
I European Baloon 
Festival Igualada 

T-Marxa 

Nòrdica  

Dissabte 15 
El camí natural de la Muga i els Aiguamolls 

de l’Empordà 
Excursió diürna 

C.U.B. Sense 

Presses 

Divendres 21 Casanova de l’Obac i la Pastora Excursió nocturna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Dissabte 22 
Ruta Nocturna de la Marxa Nòrdica a Cunit 

i Sopar de comiat de temporada 
- 

T-Marxa 

Nòrdica  

 

 

 
 

* 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 

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 (11 KM) 

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

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. 

 

 

 

 

 
 



VOCALIA DE MUNTANYA 

Cims Comarcals 
 

Travesia Núria – Thuès entre valls 
 

Dissabte, 8 de juliol 

Desde Excursionistes.cat us convidem a fer amb nosaltres una de les travesses mes 
boniques del Pirineu Oriental. Es tracta del camí que uneix el Santuari de Núria amb el 

petit llogaret de Thues. Aquest camí ressegueis en tot moment el riu Carançà passant per 
estanys i gorges es un camí en definitiva que no us podeu perdre. 

-Itinerari: Núria (1.980 m) – coll de Nou Creus (2.775 m) – pic de la Fossa del 
Gegant  (2.801 m) – coll de Carancà (2.727 m) – Estany Blau (2.583 m) – Estany Negre 
(2.505 m) – Refugi Ras de Carançà (1.831 m) – Gorges de Carançà (2.942 m). 

-Distancia: 23 Km            -Desnivell: 991 m            -Horari: 8h sense parades 

-Material: Botes de muntanya, bastons de muntanya, paravent, etc. 

-Nota: Es obligatori portà 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 30′. 

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

-Desplaçament: Es farà amb vehicles particulars i autobus de tornada a Ribes de Freser, 

dividint els costos de benzina i peatges entre tots mes el preu del autocar. 

 

 
 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 
 

Ruta Nocturna de la Marxa Nòrdica 
I European Balloon Festival Igualada 

 

Dissabte, 8 de juliol 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA TERRASSA des d’Excursionistes.cat 
Hora de trobada a Terrassa: 17:30h 
Lloc de trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido. 
Hora de trobada a Igualada: 18:30h 
Lloc de trobada a Igualada: punt verd de la ruta indicada 
Distancia: 10 qm 
Nivell: Fàcil 
 



Descripció de l’activitat: aprofitant que se celebra l’European Balloon Festival a Igualada, 
farem una ruta circular  per la zona del camp de vol i després aprofitarem per veure 
l’espectacle nocturn, molt recomanable. 
 

Us insereixo l’enllaç de la ruta i de la web del festival: 
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13952378 
http://www.ebf.cat/ca/competicio 

European Balloon Festival – COMPETICIÓ 
www.ebf.cat 
 
Dimecres 5 de juliol 18. 00h Acreditació de pilots participants, al camp de vol 20. 00h 
Recepció de pilots, a l’Ajuntament d’Igualada Dijous 

 
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, sopar 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 
 

El camí natural de la Muga 
i els Aiguamolls de l’Empordà 

 

Dissabte, 15 de juliol 

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

El camí Natural de la Muga segueix el curs del riu la Muga i connecta diferents Espais 
Naturals de Girona. Al seu pas es van descobrint diferents hàbitats associats al riu, des 

del Bosc de Ribera fins les planes fluvials, unint d’aquesta manera els Pirineus amb el Mar 
Mediterrani. 

Començarem el nostre itinerari a Figueres, des d’on anirem fins a Pont de Molins per 
connectar amb el camí de la Muga, que no el deixarem fins arribar al mar, a 
Empuriabrava. Un cop a la línia de costa, anirem cap a Roses i tornarem cap a la capital 
de l’Alt Empordà a través de camins de terra i vials pavimentats sense trànsit. Uns 50 km 

generalment planers però amb algunes ondulacions. 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13952378
http://www.ebf.cat/ca/competicio
http://www.ebf.cat/ca/competicio
http://www.ebf.cat/
http://tmarxanordica.wixsite.com/tmarxanordica


* Lloc i hora de sortida: Estació de Renfe de Terrassa a les 6.45 hores, el tren surt a les 
6.54 h. Baixarem a la Sagrera i anirem pedalant fins al Clot-Aragó, on agafarem el tren 
cap a Figueres a les 7.55. Arribarem a Figueres a les 9.37 h. 
Al ser una ruta circular, també podeu venir en cotxes particulars. Llavors caldrà ser a 

Figueres a les 9.30 hores per esmorzar i començar a pedalar a les 10.00 hores. Ens 
trobarem a la plaça del Gra, al costat del mercat de Figueres. 

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

*Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades, esmorzar i dinar. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: transport des de Terrassa a Figueres (anar i tornar). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 13 de juliol) 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 camí 
natural de la Muga i l’Empordà. 

 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESES 
 

Casanova de l’Obac i la Pastora 
Excursió Nocturna 

Divendres, 21 de juliol 

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 al parc de Sant Jordi, davant de la masia Freixa. Pel carrer del 
Pare Llaurador i Sant Marc sortirem de Terrassa en direcció Sant Miquel de Gonteres. Un 
cop aquí, baixarem al torrent o riera de Gaià i començarem a ascendir per l’interior del 
bosc fins a l’urbanització dels Caus. Travessarem la carretera de Rellinars i arribarem a 
la Casanova de l’Obac i la Pastora. Soparem aquí i després tornarem a Terrassa baixant 
per la serra de les Pedritxes i la riera de les Arenes. Uns 28 km aproximadament amb 

pujades fins a la Pastora i descens fort cap a les Pedritxes i Terrassa. 

* Lloc i hora de sortida: Al Parc de Sant Jordi, davant la Masia Freixa (entrada pel carrer 
Volta) a les 19.30 hores. 

* Tornada: Arribarem a Terrassa en bici passada la mitjanit. 

* Material necessari: bicicleta, casc, llum potent, sopar (si és obert, podem sopar a la 
Pastora) i aigua. 



* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: no hi ha pressupost associat a aquesta sortida. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 20 de juliol) 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. 

 

 

 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 
 

Ruta Nocturna de la Marxa Nòrdica a Cunit 
i sopar de comiat de temporada 

 

Dissabte, 22 de juliol 

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

Hora de trobada a Terrassa: 18:00h 

Lloc de trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido. 

Hora de trobada a Cunit: 19:00h 

Lloc de trobada a Cunit: aparcamnet Passeig Mar´tim, insereixo enllaç: 

https://www.google.es/maps/ place/Waikiki/@41.1936592,1. 
6335971,211m/data=!3m1!1e3! 4m13!1m7!3m6! 1s0x12a388dae2bd6001: 
0x7d1ada9a0ed9df2a!2sCunit,+ Tarragona!3b1!8m2!3d41. 
1980207!4d1.628035!3m4!1s0x0: 0x3f68c5707718d51b!8m2!3d41. 
1936605!4d1.6307086 

Distancia: a determinar 

Nivell: Fàcil 

Descripció de l’activitat:farem Marxa Nòrdica per la sorra de la platja i jocs a dins de 
l’aigua amb els pals. 

https://www.google.es/maps/%20place/Waikiki/@41.1936592,1.%206335971,211m/data=%213m1%211e3%21%204m13%211m7%213m6%21%201s0x12a388dae2bd6001:%200x7d1ada9a0ed9df2a%212sCunit,+%20Tarragona%213b1%218m2%213d41.%201980207%214d1.628035%213m4%211s0x0:%200x3f68c5707718d51b%218m2%213d41.%201936605%214d1.6307086
https://www.google.es/maps/%20place/Waikiki/@41.1936592,1.%206335971,211m/data=%213m1%211e3%21%204m13%211m7%213m6%21%201s0x12a388dae2bd6001:%200x7d1ada9a0ed9df2a%212sCunit,+%20Tarragona%213b1%218m2%213d41.%201980207%214d1.628035%213m4%211s0x0:%200x3f68c5707718d51b%218m2%213d41.%201936605%214d1.6307086
https://www.google.es/maps/%20place/Waikiki/@41.1936592,1.%206335971,211m/data=%213m1%211e3%21%204m13%211m7%213m6%21%201s0x12a388dae2bd6001:%200x7d1ada9a0ed9df2a%212sCunit,+%20Tarragona%213b1%218m2%213d41.%201980207%214d1.628035%213m4%211s0x0:%200x3f68c5707718d51b%218m2%213d41.%201936605%214d1.6307086
https://www.google.es/maps/%20place/Waikiki/@41.1936592,1.%206335971,211m/data=%213m1%211e3%21%204m13%211m7%213m6%21%201s0x12a388dae2bd6001:%200x7d1ada9a0ed9df2a%212sCunit,+%20Tarragona%213b1%218m2%213d41.%201980207%214d1.628035%213m4%211s0x0:%200x3f68c5707718d51b%218m2%213d41.%201936605%214d1.6307086
https://www.google.es/maps/%20place/Waikiki/@41.1936592,1.%206335971,211m/data=%213m1%211e3%21%204m13%211m7%213m6%21%201s0x12a388dae2bd6001:%200x7d1ada9a0ed9df2a%212sCunit,+%20Tarragona%213b1%218m2%213d41.%201980207%214d1.628035%213m4%211s0x0:%200x3f68c5707718d51b%218m2%213d41.%201936605%214d1.6307086


Després soparem a la platja per despedir la temporada. 

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.wixsit e.com/tmarxanordica 

Material necessari: pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), calçat per caminar per 
l’aigua (a convenir), banyador, tovallola, etc, sopar 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. 

 

 

 
 

 

 

 
                                      

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

 

 


