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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 

Octubre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 8  
3a etapa Guardiola de Berguedà - Sant 

Corneli (colònia Minera) 

 
Ruta Llobregat 

(Berguedà, Bages, Baix 
Llobregat) 

 

HISTÒRIA 

Diumenge 8 
Resseguint la Ruta Prehistòrica a la Roca del 

Vallès 
- 

Marxa Nòrdica 
Terrassa 

Dimecres 18 
Tram del Llobregat des de Martorell fins a 

Molins de Rei 
- VETERANS 

Dissabte 21 L'Estany d'Ivars i volta per l'Urgell - 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 22  
6a etapa: La Seu d'Urgell a Els Pontarrons 

d'Organyà 

 
Els camins de St Jaume 

per Catalunya.  

(perla Cerdanya i el 

Segre) 
 

HISTÒRIA 

Diumenge 22 Matinal a Vilada, al Berguedà - 
Marxa Nòrdica 

Terrassa 

Dissabte 28 

 
2a etapa: Olesa de Bonesvalls - Sant Llorenç 

d'Hortons (Sender dels Miradors) 
 

Sender dels Miradors 
(Sitges - Canet de Mar) 

SENDERS 2008 

Dissabte 28 i 
Diumenge 29 

Cap de Setmana al Priorat - 
C.U.B. Sense 

Presses 

 



*Dimecres 1 
Novembre 

6ªetapa i Cloenda: Montserrat – Collbató – 
Esparraguera – Abrera - Martorell 

El camí Ral d’Aragó 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 

Ruta del Llobregat (Berguedà - Bages - Baix Llobregat) 
 

3ª etapa: Guardiola de Berguedà - Sant Corneli 
(Colònia Minera) 

 

Diumenge, 8 d’octubre de 2017 

3a. etapa d’aquest cicle que té com a fil conductor el Llobregat, el qual seguint des del 

naixement fins a la desembocadura, després de recórrer prop de 200 km. 

En aquesta ocasió visitarem -entre altres elements d’interès- el nucli de Guardiola de 
Berguedà, així 

com la ermita de Sant Climent de la Torre de Foix, i finalitzarem la ruta a la Colònia 
minera de Sant Corneli. 



La colònia minera de Sant Corneli es va construir a començaments del segle XX, un cop 
l’enginyer J.E. de Olano va aconseguir arrencar l’explotació minera de la conca de Fígols 
(havia adquirit l’explotació minera l’any 1895), i constituí l’empresa Carbons de Bera 
S.A. Entre els anys 1895 i 1911 es va construir bona part de la Colònia Minera, així com 

les veïnes de la Consolació i Sant Josep. 

Itinerari previst: Guardiola de Berguedà (Església parroquial de la Puríssima), riu 
Bastareny, Pla dels Fangassos, les Cases Noves del Collet, el Collet d’Aïna, Riu de 
Saldes,Mina del Collet, Torre de Foix, Sant Climent de la Torre de Foix, el Jou, Cementiri 
de Sant Corneli, i entrem al poble de Sant Corneli (església de Sant Corneli i Sant 
Cebrià). Uns 10 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 40 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 5 d’octubre –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). 

 
 

 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 
 

Resseguint la ruta preshistòrica 
a la Roca del Vallès 

 

Diumenge, 8 d’octubre de 2017 

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

Punt de trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido 

Hora de trobada a Terrassa: 08:30h 

Punt de trobada a La Roca del Vallès: carrer de La Roca Foradada, al barri de La Pineda. 

Hora de trobada a La Roca del Vallès: 09:00h 

Dificultat de la ruta: 14 Qm, nivell moderat, desnivell 300m 

Cal portar els pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), esmorzar i beguda. 

Cal inscripció prèvia abans de dissabte 07/10/2017 



Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir entre tots els que ocupin els 
cotxes. 

Us insereixo la ruta de wikiloc: https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8881871 

Descripció de la ruta: Aquest diumenge farem una ruta circular de nivell moderat de 14 
Qm per la zona prehistòrica de La Roca del Vallès. 

L’inici d’aquesta ruta circular és a la urbanització “la Pineda” de la Roca del Vallès. 
Pugem fins a la part més alta pel Carrer de la Ruta Prehistòrica, que acaba en una 
placeta. Poc abans d’arribar-hi hi ha un carrer estret, és el Carrer de la Roca Foradada, 

al final a mà esquerra , el carrer s’acaba aviat i es converteix en un camí tancat amb 
una cadena. Es on deixem el cotxe per continuar a peu seguint un senyal indicatiu amb 
marques blaves que posa: Ruta Prehistòrica. 

Deixem el nucli urbà i seguim per la pista i al cap de poc trobem un senyal que ens 
indica a l’esquerra el Dolmen de Can Gol II i a la dreta la Roca Foradada de Can Gol, 
agafem a l’esquerra cap el dolmen per un corriol i després de visitar-lo tornem a la pista 

i la traspassem dirigint-nos a la Roca Foradada de can Gol. 

La Roca és un gran i magnífic bloc granític foradat artificialment per l’home primitiu del 
Calcolític. 

Tornem a la pista principal i ens arribem fins la Pedra de les Orenetes, es tracta d’un 
gran bloc granític irregular erosionat i ple de cavitats còncaves i de formes curioses on 

hi ha pintures rupestres molt poc visibles. 

Al darrera mateix comença un camí que es va enfilant fins el Dolmen del Cellecs o 
Cabana del Moro, el megàlit és com la de Can Gol II, si bé les seves dimensions són 
més grans. El topònim de Cabana del Moro és un nom comú que s’utilitzava, sobretot a 
partir de l’Edat Moderna, per indicar que es tracta d’una construcció antiga en el temps, 
de la qual se n’havia perdut el coneixement. 

Seguim fins el cim del Turó del Castell o de Mataró (506 m) on hi ha una torre de guaita 
amb molt bones vistes del Vallès. 

Baixem del turó i ens dirigim al pròxim turó i pugem per un corriol a l’esquerra del camí 
arribem al Turó de Céllecs (534 m), on hi ha restes disperses, al mig de la vegetació es 
poden veure les restes d’un poblat ibèric. 

Continuem i arribem al Turó Rodó (529 m), cim amb un vèrtex geodèsic al cim d’ un 
penyal, també hi ha les antenes i repetidors. 

Ens apropem per un corriol fins la Cova del Turó Rodó, que està a pocs metres. 
Tornem a la pista i iniciem la baixada, trobem unes fites a mà l’esquerra i seguim per 
un corriol fins un mirador, amb unes vistes panoràmiques excel•lents. 
Tornem a la pista i seguim fins un altre mirador on hi trobem uns escaladors fent 
escalada. 
Seguim fins l’ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes. Es tracta d’una senzilla 
construcció romànica del segle XI-XII, adossada hi ha l’antiga casa de l’ermità. 
Seguim en direcció al Bosc Màgic d’Òrrius passant pel costat de dos pins altíssims i per 
la font de Sant Bartomeu, arribem el Bosc Màgic, on podrem veure la pedra de l’elefant 
i la cara de l’indi moai. 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8881871


Continuem per un corriol fins arribar una altra vegada a la Ruta Prehistòrica i ens 
arribem a veure el Prat del Rei o del Molí, és un bloc de pedra granítica situat al marge 
del camí, presenta a la part superior un buidat en forma de cassoleta circular i de poca 
fondària feta per la mà humana. Tornem i seguint la ruta i passant per la Roca de les 

Orenetes ens desviarem per veure la Pedra de les Creus, es tracta d’un bloc de granit, 
gravat a la part superior amb nombroses creus i altres signes de difícil interpretació, 
alguns dels quals podrien datar-se a l’època prehistòrica. 

Seguint i desfent el camí fet al principi arribarem al cotxe i donarem per acabada la 
ruta. 

Vocals: Imma Molina i Pep Cuadra 

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

 
 

VOCALIA DE VETERANS 
 

Tram del Llobregat des de Martorell fins a Molins 
de Rei 

Dimecres, 18 d’octubre de 2017 

Descripció de la sortida: El Llobregat és un dels principals Rius de Catalunya. Neix a les 
Fonts del Llobregat a Castellar de n´Hug i desemboca al Prat de Llobregat, prop de 
Barcelona.Al llarg de 170 km, recorre les comarques del Berguedà, el Bages i el Baix 
Llobregat. Una part d´aquest últim tram es el que volem visitar amb vosaltres. 

Aquesta passejada, des de Martorell fins a Molins de Rei, ha sigut especialment 
arrenjada per poderla gaudir a peu o en bicicleta. Veurem diversos punts de interés: 

Pont del diable (que es on començarem la caminada) 

Passarela blava i àrea de picnic de Castellbisbal 

Parc de la Solana i pasarela groga 

Riera de Corbera 

Torre mirador del Papiol 

Riera de Vallvidrera 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació autobusos a les 7.30 del matí 

Desplaçament: En autocar 

Llargada de la caminada: 11 Km 

Desnivell positiu: 20 m 



Desnivell negatiu: 30m 

Temps de la caminada: Unes 3,5 hores 

Tornada cap a Terrassa: Als voltants de 2/4 de 2. (13h 30min.) 

Vocal: Gregorio Mazón 

Notes: 

Comptem amb un autocar de 40 plaçes per aquesta sortida 

 Pressupost:Autocar, 7 € socis.   10 €   No socis 
 Cal fer la inscripció entre els dies 9 de Octubre (primer dia) i el 16 de Octubre  ( 

darrer dia) trucant per telèfon (només de 19 a 21 hores), via WhatsApp1 o per 
correu electrònic al Jordi Posas   (mòbil: 639226343  – correu electrònic: 
jposas@telefonica.net  ) 

 Si es produeix una baixa més tard del dilluns dia 16 de Octubre  s’haurà 

d’abonar el cost de l’autocar. 
 Cal portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional), beguda i un bon 

Recomanem tenir el Carnet Federatiu de la FEEC del 2017. 

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

 

 
 

Col·ectiu d’Usuaris de la bici SENSE PRESSES 

L’Estany d’Ivars i volta per l’Urgell 
 

Dissabte, 21 d’octubre de 2017 

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

Començarem el nostre itinerari a Bellpuig. Des d’aquesta població, sortirem en direcció 
nord, sempre vers la serra de Bellmunt. Abans d’arribar-hi, passarem pels diferents 
pobles que esquitxen la contrada i pels paisatges secs i amb poca vegetació que 
caracteritzen l’interior de Catalunya. Només la zona propera als canals en permetrà 
gaudir d’una vegetació més frondosa. Arribats al punt més alt de l’itinerari, Bellmunt 
d’Urgell, baixarem cap a Bellcaire i Linyola, per anar a trobar l’Estany d’Ivars i Vila-
Sana. El vorejarem gairebé en la seva totalitat i arribarem a Vila-Sana. Des d’aquí, 
marxarem vers Castellnou de Seana i, de nou, Bellpuig on acabarem la nostra ruta. Uns 
55 km, generalment planers, tot i que hi ha alguna pujada a mesura que ens acostem a 
Bellmunt. 

Podeu consultar el track de la sortida: 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7723799 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7723799


El farem tot, però un cop a Vila-Sana, no anirem cap al Poal, sinó que tallarem la ruta 
directe a Castellnou de Seana i cap a Bellpuig. 

* Lloc i hora de sortida: Estació de Renfe de Terrassa a les 8.35 hores, el tren surt a 

les 8.52 h en direcció Lleida. Baixarem a l’estació de Bellpuig a les 10.52 h. 

Al ser una ruta circular, qui vulgui també pot anar en cotxe fins a l’estació de Bellpuig. 
En tal cas, cal ser a Bellpuig a les 10.15-10.20 hores, per esmorzar i començar a 
pedalar quan arribin els que vagin en tren. És important ser puntuals. 

* Tornada: al llarg de la tarda des de l’estació de Bellpuig. Intentarem agafar el tren de 

les 16.30 h. 

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

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: transport d’anada i tornada des de Bellpuig. Us sortirà a compte si 
compreu un abonament de 10 viatges i el compartiu en grups de 5 persones (ja que així 
tindreu bitllet per anar i tornar). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 19 d’octubre) 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 per 
conèixer la bonica zona de l’estany d’Ivars i rodalies. 

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 
 

Els camins de Sant Jaume per la Cerdanya i el Segre 

 

6ª etapa: La Seu d’Urgell a Els Pontarrons 

d’Organyà 
 
Diumenge, 22 d’octubre de 2017 
 
6ª etapa: La Seu d’Urgell a Els Pontarrons d’Organyà. Uns 20,3 km. aproximadament. 
 
Itinerari previst: 
LA SEU D’URGELL, Catedral de Santa Maria, Carrer des Jueus, Plaça de Catalunya, 
Passeig de Joan Brudieu, Camí de la palanca, Pont de la Palanca, Camí d’Estaó, Borda 

Torredà, Borda Pubill, Camí Ral, Borda Murris, Les Bordes d’Arfa, ARFA, Borda dels 
Manyagues, Camí d’Eroles, Borda del Perillós,  Prat dels Capellans, La Palanca Vella, 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


Mas d’Eroles, Rec del Pla, Camí del Rec del Pla, EL PLA DE SANT TIRS, El Terrer, Els 
Bancals, Camí Vell de Tost, Sant Pere Codinet, tram de la C14 (anar amb molt de 
compte), Palanca de Noves, El Bornal, La Mitjana, Prada de la Reula, Pont de la Reula, 
Pontarrons de Sant Ermengol (precaució), Pont de la Torre, Boca sud del túnel de 

Montan de Tost (molta precaució, cal creuar la carretera). 
 
DIFICULTAT: Moderada (Però caldrà amb molt de compte en els punts ja indicats) 
* 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 19 d’octubre 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: Novembre de 2017 (Organyà – Les Masies de Nargó) 
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. 

 

 
 

 

 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

Matinal a Vilada, Berguedà 
 
 
Diumenge, 22 d’octubre de 2017 
 

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

Punt de trobada a Terrassa: Hotel Don Cándido 

Hora de trobada a Terrassa: 07:30h 

Punt de trobada a Vilada: aparcament al costat del parc infantil. 

Hora de trobada a Vilada: 09:00h 

Dificultat de la ruta: 14 Qm, nivell moderat, desnivell 400m 

Cal portar els pals de marxa nòrdica (disposem de lloguer), esmorzar i beguda. 

Cal inscripció prèvia abans de dissabte 21/10/2017 

mailto:amicscamisantjaume.terrassa@hotmail.com
mailto:andreualcaraz@gmail.com


Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir entre tots els que ocupin els 
cotxes. 

Descripció de la ruta: Aquest diumenge anirem a fer una caminada de Marxa Nòrdica 

per Vilada-La creu de Roset- Castell de Roset-Moli del Cavaller-Vilada. 

Inici de la caminada seguint el PR-C-147 (senyals blanca-groga) anirem pujant fins 
arribar a la creu de Roset,seguirem planejant entre alzines i pins negres. Passarem per 
la Font de l’Arc,el túnel de l’aigua i pujarem a visitar el Castell de Roset( restes, 
està enderrocat) des de’on gaudirem de boniques vistes de la vall de Merdançol, la 
serra de Picancel i el pantà de la Baells, seguirem el PR-C-147 i enllaçarem amb el GR-

142. Anirem al molí del Cavaller ( zona de picníc al costat del pantà de la Baells) i 
tornarem a Vilada al punt d’inici on donarem per acabada la ruta. 

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 SENDERS 2008 

 

2ªetapa: Olesa de Bonesvalls – Sant Llorenç 
d’Hortons (Sender dels Miradors) 

 

Camins del Sender de Gran Recorregut de Catalunya GR5 

Sitges – Canet de Mar 
 

Dissabte, dia 28 d’octubre 

Per preparar aquest nou tram m’he documentat en els fidels llibres que s’han anat 
editant sobre aquest indret, com també en els diferents mapes i plànols que han 
aparegut. Us comentaré algunes de les informacions més interessants: 

La població d’Olesa de Bonesvalls pertany a la comarca del Penedès, situada en ple 
massís del Garraf, en un paratge molt accidentat marcat per les dolines d’origen cretaci, 
molt pròpies d’aquest macís. Pertanyia, antigament, al terme del Castell de Cervelló, el 
qual, geogràficament, està molt ben situat i l’any 1038 ja el trobem documentat. Se sap 
que pel poble hi passava la Via Augusta romana, essent un lloc de parada en el camí de 
Begues a Gavà, i en el 1117 ja tenim constància del pas del camí, esmentat pels 

viatgers que feien aquest trajecte. Aquesta ruta es va acabar convertint en el camí 
principal per anar de Vilafranca del Penedès a Barcelona, utilitzada fins el segle passat, 
quan es va construir l’actual carretera de l’Ordal. L’església parroquial està dedicada a 
sant Joan Baptista i és d’estil neoclàssic, construïda l’any 1777 i fou edificada sobre el 
primitiu edifici romànic del qual encara queden alguns vestigis. 

De l’Ordal, sabem, que està situat en el vessant oest del coll de la Creu de l’Ordal, 
pertany a la comarca de l’Alt Penedès. Està format per la parròquia de sant Esteve, pel 
petit i antic nucli de Can Rabella, pel barri de can Parellada i pel nucli o barri del Vidre. 



Els orígens de Gelida els trobem en el seu castell, esmentat ja l’any 963, que domina 
tota la població des de la part alta, fou el centre de la Baronia de Gelida. L’any 1714, 
durant la Guerra de Successió, el Castell va ser destruït i entrà de forma definitiva en el 
procés de degradació que arriba fins els nostres dies.  Actualment és propietat 

municipal. 

Avui, doncs, sortirem de la comarca de l’Alt Penedès i caminarem pel sender de llarg 
recorregut i arribarem a Sant Llorenç d’Hortons, poble pertanyent a la comarca de l’Alt 
Penedés. Aquesta comarca, com ja sabeu, és famosa per les vinyes, pel raïm, pel vi i 
per l’excel·lent  cava que produeixen sobretot a sant Sadurní. 

Resum de l’itinerari previst: 

Sortim d’OLESA DE BONESVALLS (270 m), el PR-C 156 va a l’esquerra. Corral (305 m), 
hi ha diversos indrets des dels quals hi ha una bona vista sobre la població d’Olesa de 
Bonesvalls. Bifurcació (405 m), es fa la pujada de la carena de la serra de les Pereres. 
Bifurcació (490 m), es deixa una torre elèctrica a l’esquerra. COLL DELS BOCS (525 m), 
es passa per la serra de les Planes. Bifurcació (535 m), al costat del turó de l’Uró, no es 

puja a la propera torre d’alta tensió. Bifurcació (445 m), davant es veu la parròquia de 
Sant Esteve d’Ordal. RIERA DE LA CREU DE L’ORDAL (375 m), per la pista es veuen les 
cases del barri d’El Vidre de l’Ordal. ORDAL (385 m), en cosa d’un quilòmetre s’arriba a 
la bifurcació de can Rabella, punt pel qual passa altre cop el PR-C 156. Bifurcació (415 
m), a la dreta ja hi ha Can Rial. EL MASET (440 m), a l’esquerra es deixen les runes de 
la masia. Bifurcació (445 m), es deixa a la dreta un dipòsit subterrani amb una 
esplanada cimentada. Bifurcació (465 m), s’inicia altre cop la pujada. Torre de 
conducció elèctrica (545 m), es continua la pujada per la pista. Bifurcació (615 m), a 

l’esquerra hi ha una bonica vista del poble de l’Ordal i Sant Sadurní d’Anoia. LES COMES 
(465 m), passem pel collet al costat de les runes de la casa. Bifurcació (365 m), es 
deixa una bassa a l’esquerra. Bifurcació (350 m), a l’esquerra hi ha les runes de la 
capella de la Mare de Déu de la Salut. CAN GINEBREDA (375 m), d’entrada es passa 
per sota de la casa. CAN ROSSELL DE LA MUNTANYA (330 m), la masia queda a mà 
esquerra. CAN FARIGOLA (305 m), també les diverses cases queden a l’esquerra. 
Bifurcació (260 m), al davant hi ha un corriol que baixa a la font Freda, és punt d’inici i 

final del PR-C 70 que va a Vallirana. Carretera C-243B (215 m), es deixa a la dreta la 
font de Cantillepa i l’accés al castell de Gelida. GELIDA (190 m), plaça de l’Església. 
Bifurcació (130 m), aviat per un pont es passa per sobre l’autopista AP-7 i ja al final de 
la baixada per un altre pont es passa per sobre les vies del tren. LES CASES NOVES (90 
m), barriada situada al peu de la carretera BV-2249. RIU ANOIA (80 m), la pista passa 
el riu a gual i es puja en direcció nord. LA TALAIA (160 m), casa que queda a 
l’esquerra. TREN D’ALTA VELOCITAT (160 m), es creua el pont sobre el traçat del tren. 

Dues Bifurcacions (170 m) i (185 m), la primera per la dreta (no hi anem) porta a can 
Batllevell i la segona va a can Mata de l’Abelló. Carretera BV-2249 (210 m). Cruïlla (210 
m), punt d’inici i final del PR-C  156. SANT LLORENÇ D’HORTONS (200 m), plaça de 
Marimon Llaça, ajuntament i… Fi d’etapa. 

Distància:        21’870 kilòmetres. 

Dificultat:       Mitjana Baixa (mitjana pels km.) 

Vocals:             Núria Arnan, Antònia Roman i Isidre Isern. 

Sortida:           A les 7 del matí davant del camp de futbol del Terrassa. 

Pressupost:      17€  per persona. 

Inscripcions:   Al telèfon 649 425 011 (vespres) abans del 22 d’octubre. 



Notes: 

El desplaçament es farà amb un vehicle de 32 o 40 places; en el cas d’exhaurir-se 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 de la seva plaça 
d’autocar. El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de 
les  normes donades pels guies, o de les que donaran; a més de les anunciades en 

iniciar  cada sortida per fer l’etapa o tram de l’actual GR. 

 

 
 

 
Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Cap de setmana al Priorat 
 

Dissabte 28 i Diumenge 29 de setembre 

Excursió de cap de setmana amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col·lectiu 

d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES des d’Excursionistes.cat. 

En aquesta ocasió, us proposem pedalar pel Priorat durant un cap de setmana sencer, 
fent dues rutes que tenen de punt de partida el poble de Cornudella de Montsant. El 
pack de cap de setmana inclouria el següent: marxaríem de Terrassa el dissabte 28 
d’octubre al matí (cap a les 8:00h) per arribar a una hora prudencial a Cornudella i fer 
una ruta de tot el dia (la ruta ens la prepararan). Al ser una ruta de tot el dia, dinarem 

al mig amb un servei d’avituallament ofert per la mateixa gent que ens prepara la ruta, 
així que no haurem de portar pes a sobre. A la tarda, ens traslladarem a l’alberg de Lo 
Refugi (a Cornudella) on podrem descansar o participar en alguna activitat que ens 
tindran preparada (ja n’informarem). Passarem la nit a l’alberg i, diumenge al matí, 
després d’esmorzar, farem una nova ruta per la zona, per acabar dinant tots plegats a 
l’alberg. Després de dinar, tornarem cap a Terrassa. Cal tenir present que el Priorat és 
una zona muntanyosa, però treballem, com sempre, perquè les rutes siguin assumibles 
per a tots els habituals del grup. 

El desplaçament està pensat fer-se amb vehicles particulars i cadascú s’ha de dur la 
bici. Com que sabem que no tots teniu la possibilitat de portar la bici, llogarem una 
furgoneta gran i, qui ho necessiti, podrà desplaçar-se amb la furgoneta i la seva bici 
dins. La resta, ens repartirem pels cotxes que hi hagi disponibles. Ningú es quedarà 
sense lloc. 

* Lloc i hora de sortida: A les 7.30 hores a la zona de l’hotel Don Cándido, al costat de 
la Benzinera Petrocat, a punt per carregar bicis i distribuir-nos pels cotxes. Marxarem 
puntualment a les 8.00. 

* Tornada: el diumenge 29 d’octubre a la tarda. 

* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades i esmorzar del 
primer dia. 



* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: El preu per aquests dos dies, incloent els àpats (dos dinars, un esmorzar, 
un sopar i el dormir) a més de l’assistència en ruta i les rutes en GPS serà d’uns 65 € 

per persona. Caldrà sumar-hi, aquí, el cost del desplaçament. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 7 d’octubre) a l’adreça electrònica 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. Els menors han 
d’anar acompanyats d’una persona adulta. Un cop us confirmem la vostra inscripció, us 
donarem un número de compte i us indicarem l’import que caldrà que ingresseu en 
concepte de paga i senyal. 

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 alguns 
racons bonics del Priorat. 

 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 
 

6ª etapa i cloenda: Montserrat – Collbató – 
Esparraguera – Abrera – Martorell 

 

El camí Ral D’Aragó 

 

Dimecres, 1 de *novembre 

Fa poc temps hem recorregut el traçat del Camí Ral de Barcelona a l’Aragó, -en 5 
etapes- des de la Plaça de Sant Jaume de Barcelona fins a la població d’Igualada. Com 
a cloenda a aquest cicle organitzem la darrera sortida del cicle que ens ha de portar des 
del Monestir de Montserrat fins a Martorell. 

Aquesta excursió fou programada pel passat 9 de setembre. Es va haver de ajornar per 
la pluja. Ara la tornem a programar. Al llarg del seu recorregut tenim previst visitar les 
poblacions de Collbató, Esparreguera i Abrera. 

Itinerari previst: Monestir de Montserrat, Porta de Sant Miquel, ermita de Sant Miquel, 
Pla dels Soldats, Camí Vell de Montserrat a Collbató, Pla de les Bateries, Torrent de 
Santa Caterina, Font Seca, les Voltes, el Llençol, els Graus, entren a Collbató, església 

parroquial de Sant Corneli, Arc d’en Bros, l’Hostal Vell), can Roca, entrem a 
Esparreguera, església parroquial de Santa Eulàlia, Teatre de la Passió, Pont de 
Magarola, Riera de Magarola, entrem a Abrera, el Rebato, cal Garrigossa del Rebato, 
església parroquial de Sant Pere, Can Martinet, Creu de Terme, Pont dels Francesos, 
Torrent Gran d’Abrera, les Mates, Camí Ral, Camí de Can Bros Vell, Can Bros Vell, 
Torrent de Can Noguera, Torrent de l’Arena, Torrent de Can Soteres, Can Soteres, Can 
Pujol, Torrent dels Llops, entre a Martorell i Estació (RENFE i FFCC de la Generalitat) de 
Martorell. Uns 25 km aprox. 

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

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


* Tornada: a darrera hora de la tarda 

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

* Pressupost: uns 15 – 18 € (cremallera + tren + vehicle + llibret). 

* Cal portar l’esmorzar i dinar. 

* Els desplaçaments d’anada i de tornada es faran de la següent forma: 

– De Terrassa a Monistrol de Montserrat, en vehicles particulars. 

– De Monistrol de Montserrat al Monestir de Montserrat, en el Cremallera. 

– De Monestir de Montserrat a Martorell, a peu. 

– De Martorell a Monistrol de Monistrol en els FFCC de la Generalitat. 

– De Monistrol de Montserrat a Terrassa, en vehicles particulars. 

* Data límit per fer les inscripcions: dilluns 30 d’octubre. 

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