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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 

Novembre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dissabte 3 Matinal de la Marxa Nòrdica a Mura -  T-Marxa 
Nòrdica 

Diumenge 4 Cursa de les Ciutats Cursa Sol idària Excursionistes. 
CAT 

Dimarts 6 Assemblea General Ordinària -  Excursionistes. 
CAT 

Dissabte 10 Puig Lluent (1.640m.) Cims Comarcals  MUNTANYA 

Dissabte 10 Camí de sirga i via verda de l'Ebre   Diürna  C.U.B. Sense 
Presses 

Diumenge 11 10a etapa: 
De El Burés a Olesa de Montserrat 

Ruta pe l  Llobregat  
(Berguedà -  Bages -  Baix 

l lobregat)  
HISTÒRIA 

Dimecres 14 Ruta per les Gavarres - VETERANS 

Diumenge 18 
 

15ª etapa: de Corbins a Lleida 
 

Camins de St Jaume per 
la Cerdanya i  e l  Segre HISTÒRIA 

Dimecres 21 Matinal per les masies de Matadepera -  VETERANS 

Divendres 23 

 
Entre Terrassa i Sabadell, 

passant per Castellar 
 

Nocturna C.U.B. Sense 
Presses 



Dissabte 24 

 
9ª etapa: SANT MARTÍ DEL MONTSENY 

- CAMPINS 
 

Sender de ls  Miradors 
(Sitges  -  Canet  de Mar) SENDERS 2008 

 

* Diumenge 2 
DESEMBRE 11ª etapa: Olesa de Montserrat - Martorell 

Ruta pe l  Llobregat  
(Berguedà -  Bages -  Baix 

l lobregat)  
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T-MARXA NÒRDICA TERRASSA 
 

Matinal de la Marxa Nòrdica a Mura 
 

Dissabte, 3 de novembre de 2018 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Comissaria dels Mossos - 08:15h 

Lloc i hora de sortida de Mura: Aparcament de l’Ajuntament - 09:00h 

Descripció de la ruta: ruta circular de nivell moderat de 10Qm 

Sortint de Mura anirem cap al Puig de la Bauma, passant per diferents fonts, el Collet 
Roig i el Turó dels Ducs. 

Track de la ruta: 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/mura-circular-29193042 

Desplaçamdent en cotxes particulars, despeses a compartir. 

Cal portar esmorzar i beguda. 

Inscripcions a través de t-marxanordicaterrassa@hotmail.com o whatsapp al 
680924822 

Vocals: Imma Molina i Pep Cuadra 

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

 
 

 
 

EXCURSIONISTES.CAT 
 

Cursa de les Ciutats 
Cursa Solidària 

 

Diumenge, 4 de novembre de 2018 

 

Benvolguts socis, 

Us informem que des d’Excursionoistes.cat enguany ens hem adherit com a 
col·laboradors a la Cursa de les Ciutats. Es tracta d’una cursa solidària contra el càncer 
de pàncrees que es celebrarà a Terrassa el proper diumenge 4 de novembre.  



 
El 100% de la recaptació de la cursa es destinarà a la investigació contra el càncer de 
pàncrees, és per això que us animem a tots a participar-hi. La cursa té un recorregut 
de 5km i s’hi pot participar  tant corrent com caminant. El preu de la inscripció és 
de 5€ els infants i 10€ els adults. 
 
Trobareu tota la informació al següent enllaç: 
http://carreracancerpancreas.es/ficha-de-carrera-terrasa/ 
 
Podeu formular les inscripcions fent clic qui. 
 
També podeu descarregar la presentació i el poster en PDF que hi ha a la plana web 
d'Excursionistes.cat. 
 
Cordialment, 
Junta Excursionistes.cat 

  
 
 

 
 

EXCURSIONISTES.CAT 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Dimarts, 6 de novembre de 2018 

Hora:  a les 19:45 hores. 

Lloc: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany. Av. Àngel Sallent, 55. Terrassa. 

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de 
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran 
tractats els següents punts. 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 
2. Estat de Comptes a 3 de novembre de 2018. 

3.  Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2019. 
4. Renovació de la junta d’Excursionistes.cat. 
5.  Modificació de les dades d’Excursionistes.cat. 
6. Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2019. 
7.   Precs, preguntes i suggeriments. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VOCALIA DE MUNTANYA 

 
Puig Lluent (1.640 m) 

 

Dissabte, 10 de novembre de 2018 

PUIG LLUENT (Berguedà) 

Des de Excursionistes.cat us convidem a gaudir amb nosaltres de la muntanya. Per això 
en aquesta ocasió us proposem fer amb nosaltres una sortida de tardor per descobrir 
l’espai natural del Catllaràs. En aquesta ocasió pujarem al cim del Puig Lluent (1.640m), 
aquest petit cim panoràmic ens permetrà gaudir dels colors de la tardor, ames 
visitarem diferents elements com som Sant Romà de la Clusa i l’ermita de Sant Julià de 
Cosp. Us animem a vindre amb nosaltres. 

-Itinerari: Castell de l’Areny (950 m) – Les Pilones – Sant Romà de la Clusa – Ràs 
Clarent i Balma del Rei – Puig Lluent (1.640 m) – Plà Fondo – Sant Julià de Cosp – 
Castell de l’Areny. 

-Distancia: 17 Km             -Desnivell: 1.000 m        -Horari: 6h 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 6h. 

-Inscripcions: Del 1/11 fins al 9/11 trucant o enviant un Whatsapp al 636214880 de 
19h a 23h. 

-Desplaçament: Es farà amb vehicles particulars. 

 
 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
 

Camí de sirga i via verda de l'Ebre 
 

Dissabte, 10 de novembre de 2018 

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



En aquesta ocasió ens dirigim cap al sud de Catalunya per pedalar per una part de 
l’antic camí de sirga de l’Ebre, lloc per on passaven les persones o els animals que 
estiraven les embarcacions de mercaderies que anaven o tornaven pel riu a través 
d’una sirga (corda). La sortida comença a l’estació de Móra la Nova, des d’on ens 
dirigirem, travessant el pont de l’Ebre, cap a Móra d’Ebre. Allà agafarem el camí de la 
riba dreta del riu i anirem fins a Miravet. Un cop allà, si el temps ho permet, creuarem 
el riu pel tradicional pas de barca i continuarem cap a Rasquera. Un cop al poble, 
pujarem per l’antiga carretera que anava a aquesta població per baixar de nou cap a la 
vora del riu. Seguirem fins al trencall de la carretera C-12 de Benifallet. Allà agafarem 
un tros la carretera fins a trobar-nos amb la via verda de l’Ebre, que prendrem fins 
arribar a Tortosa. Uns 50-55 km, amb algunes pujades i baixades. 

NOTA: Si el vent és molt fort, el pas de barca no funciona. Si passés això, des de 
Miravet agafarem la carretera local cap a Pinell del Brai i allà seguirem per la via verda 
fins a Tortosa. 

* Lloc i hora de sortida: A l’estació de RENFE de Terrassa a les 07:25 h. Agafarem el 
tren que surt a les 07:37 h i baixarem a l’Arc de Triomf. Anirem pedalant fins a l’estació 
de França, on agafarem el tren que surt a les 08:43 hores. Començarem a pedalar 
sobre les 11.15 h aprox. Com que el tren presenta limitacions d’espai, aquesta vegada 
limitarem el nombre de persones a 20-22 participants. 

NOTA: Estem intentant buscar transport en autocar per fer el desplaçament. En tal cas, 
quedarem igualment a les 07.25 hores a l’estació de renfe de Terrassa per carregar les 
bicis al bus. Si al final fem el transport en autocar, a mesura que us apunteu, us 
donarem el preu de l’autocar i el número de compte per fer l’ingrés. 

* Tornada: al llarg de la tarda des de Tortosa (en tren o autocar). 

* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades, esmorzar i 
dinar. També cal portar llums per poder passar còmodament pels túnels de la via verda 
i perquè el dia és curt. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllet d’anada (Terrassa-Mora) i tornada (Tortosa-Terrrassa) de tren. Si 
feu grups de 10, podeu treure un abonament i us sortirà una mica més econòmic.O el 
preu de l’autocar, si fem el desplaçament d’aquesta manera. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 6 de novembre) 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. Si hi ha baixes, 
l’organització les cobrirà amb la llista de reserva. 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 gaudir 
de les terres de l’Ebre. 

  
 
 
 



 
 

VOCALIA d’HISTÒRIA 
 

Ruta del Llobregat 
(Berguedà - Bages - Baix Llobregat) 

 
10a etapa: El Burés - Olesa de Montserrat 

 

Diumenge, 11 de novembre de 2018 

10a. 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- els nuclis històrics de 
Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat i el pont medieval de Monistrol de 
Montserrat. 

Itinerari previst: El Burés, el Borràs, la Bauma, Pont gòtic o dels Pelegrins de Monistrol 
sobre el Llobregat, Monistrol de Montserrat (Palau Prioral, can Pla, Passeig de la 
Canaleta, l’Aqueducte de can Pla, les Muralles de Monistrol, plaça de la Font Gran, can 
Cavaller, c/ de Sant Joan, plaça del Bo-Bo, carrer de Manresa, Espilons, església 
parroquial de Sant Pere de Monistrol de Montserrat, emplaçament del Portal del Pont), 
Aeri de Montserrat, can Tobella, el Cairat, Balneari de la Puda de Montserrat, Palanca de 
Can Sedó i Olesa de Motserrat (Molí de l’Oli, Portal i capella de Santa Oliva, Torre del 
Rellotge i església parroquial de Santa Maria d’Olesa). Uns 19 km aprox. 

* Lloc i hora de sortida: A) 7:00 Camp de futbol (avinguda de l’Abat Marcet). 

1. B) 7:10 Rambla d’Ègara, 11 (davant Mercadona). 

* 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 les inscripcions: dimecres, 7 de novembre -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 

 
Ruta per les Gavarres 

 

Dimecres, 14 de novembre de 2018 

Descripció de la sortida: Aquesta vegada us hem preparat una sortida per la comarca 
de Les Gavarres per poder pujar els dos cims més alts de la zona: el Puig Gavarres i el 
Puig D´Arques. La pujada la farem des de Romanyà de la Selva tot seguint el GR-92.1, 
mentre que la baixada la farem per pista, per no repetir el mateix camí. 

LLoc i hora de sortida: Estació dels autobuses de Terrassa a les 7 del matí. 

Desplaçament en autocar 

Llargada de la caminada : Uns 15 Km. 

Desnivell de pujada i baixada: 350 m 

Duració de la caminada: unes 6 hores (amb parades incloses) 

(NOTA: es podrá optar per fer una volta més curta 

de uns 9 Km i un desnivell de uns 220m. 

Tornada cap a Terrassa: Als voltants de les 18 h. 

Vocal: Antonio Hernández 

Notes:  

Pressopost: Autocar 15 € (socis), 20 € (no socis) 

Restaurant: 15 € (es pot menjar de sarró, pero cal dirho en el moment de fer la 
inscripció) 

Cal fer la inscripció entre els dies 1 i 12 de Novembre del 2018. La inscripció es pot fer 
trucant per teléfon ( només de 19 a 21 h) o millor via WhatsApp o per correu electrónic 
al Joan Miquel (móvil 696.962.440) Podeu també utilizar el correu electrònic: 
joanaznal@telefonica.net). Si utilitzeu el WhatsApp, escriviu el vostre nom i cognom en 
el missatge. 

Si algú anula una inscripció després de la data de cloenda de la sortida, estarà obligat a 
fer front igualment al cost del autocar. 

Cal portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional, peró molt recomanable), 
beguda i un bon esmorzar. Tanmateix, recomanen disposar del Carnet Federatiu de la 
FEEC del any en curs. 



  
 

 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 
 

15a Etapa: De Corbins a Lleida 
Camins de St Jaume per la Cerdanya i el Segre 

 

Diumenge, 18 de novembre de 2018 

Distància: 15 km. 

Itinerari previst: 

 
CORBINS, PlaÁa de la Sardana, carrer de líHorta, Av. De la DiputaciÛ, rotonda de la 
C12, CamÌ dels Forasters, Carretera vella de Corbins, Les Alzines, Lo Pla del MolÌ, Torre 
Nova, Escola Alba, MolÌ de Picabaix, Reguer de Picabaix, creuarem líA2 per un pas 
elevat, CamÌ de LlÌvia, CamÌ central de LlÌvia, LLÕVIA, carrer díAntoni Vilaplana, CamÌ 
de LlÌvia, Torre de Majoral, Torre de Castellnou, Torre del MirÛ, Sant Ruf, Torre Castell, 
El MolÌ Vell, Torre del Pagano, Torre del Piferrer, Pardinyes Altes, Torre del Vidal, 
LLEIDA, carrer de Vidal i Codina, carrer díEuskadi, Av. Prat de la Riba, Barri de Bal‡fia, 
PlaÁa de Jaume Gort, carrer PrÌncep de Viana, PlaÁa de Ramon Berenguer IV, carrer 
Cardenal Remolins, carrer del Carme, carrer de Sant Joan, PlaÁa de Sant Joan, PlaÁa de 
la Paeria, PlaÁa de Sant Francesc, carrer Major,(en el n˙mero 74 trobarem la capella de 
Sant Jaume o Peu del Romeu), a la dreta tenim el carrer dels Cavallers amb líantic 
convent del Roser, avui Parador Nacional, Catedral Nova, carrer de Sant Antoni, carrer 
Alcalde Costa, PlaÁa de líExËrcit, Av. Galileo Galilei, TurÛ de Gardeny, Castell de 
Gardeny. 

 
Una vegada finalitzada la sortida realitzarem una visita guiada al Castell de Gardeny. 
DIFICULTAT: Fàcil. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació díautobusos, a les 7:00 del matÌ. Tornada: 
al llarg de la tarda. 

* Activitat organitzada conjuntament amb Excursionistes.cat. 

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

* Pressupost: cost de líautocar socis 17 € / no socis 20 € (nomÈs autocar), els menors 
de 18 anys, 7 €. Els associats/des a líatur 10 €. 

* El desplaÁament es far‡ amb un autocar de 55 places. Data lÌmit per fer les 
inscripcions: dijous 15 de novembre o abans, en cas de quedar exhaurides les places 

* Inscripcions i mÈs informaciÛ: al telËfon 646.615.016 (NomÈs us podem atendre de 
19 a 22 hores), o als correus electrÚnics: amicscamisantjaume.terrassa@hotmail.com, 
andreualcaraz@gmail.com 



Propera etapa díaquest cicle: Gener 2019 (Lleida a Torres del Segre). 
El mes de desembre col.laborarem a la sortida organitzada per Excursionistes.cat per 
celebrar la MaratÛ de TV3. 

L'organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants derivats díimprudËncies o negligËncies dels mateixos. El fet díinscriureís en 
aquesta activitat suposa líacceptaciÛ plena díaquestes normes. Es podr· anul.lar la 
reserva fins a 48 hores abans de la sortida, en cas de fer-ho posteriorment es tindr‡ 
que abonar líimport Ìntegre establert. 

 
 

 
VOCALIA DE VETERANS 

 
Matinal per les masíes de Matadepera 

 

Dimecres, 21 de novembre de 2018 

Descripció de la sortida:. Una passejada circular sense dificultat que ens permetrà 
pasejar pels voltants de les antigues masíes de Matadetera pel costat de la carretera 
que uneix Terrassa amb Talamanca. 

Iniciarem la caminada al parking de Can Robert, que es on deixarem els cotxes. 

Visitarem els exteriors de les masíes de Can Garrigosa, Can Pélags, Can Bofí, creuarem 
la riera de les Arenes, per anar cap a La Barata i la Torre del Salvans. Continuarem 
baixant i passarem pel centre , d´esbarjo del Torrent de l´Escaiola, i després de creuar 
la carretera i passar per la Torre del Angel, tornarem cap a Can Robert a recollir els 
cotxes. 

LLoc i hora de sortida: Estació dels autobuses de Terrassa a les 8 del matí. 

Desplaçament en cotxes particulars 

Llargada de la caminada : Uns 9 Km. 

Desnivell de pujada i baixada: 260 m 

Duració de la caminada: unes 4 hores (amb parades incloses) 

Tornada cap a Terrassa: Als voltants de les 14 h. 

Vocal: Guillermo Mazón 

Pressopost: 3 €. Que caldrà donar al propietari del cotxe amb qui anem. 

Cal fer la inscripció entre els dies 15 i el 19 de Novembre del 2018. La inscripció es pot 
fer trucant per teléfon ( només de 19 a 21 h) o millor via WhatsApp o per correu 
electrónic al Joan Miquel (móvil 696.962.440) Podeu també utilizar el correu electrònic: 
joanaznal@telefonica.net). Si utilitzeu el WhatsApp, escriviu el vostre nom i cognom en 
el missatge. 



Cal portar roba i calçat adequat, pals per caminar (opcional, peró molt recomanable), 
beguda i un bon esmorzar. Tanmateix, recomanen disposar del Carnet Federatiu de la 
FEEC del any en curs 

  
 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
 

Entre Terrassa i Sabadell, 
passant per Castellar 

(Nocturna) 
Divendres, 23 de novembre de 2018 

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

L’itinerari previst comença a l’exterior de l’estació de Renfe de Terrassa. Pel passeig 22 
de juliol anirem fins a la carretera de Castellar i la seguirem fins arribar a la Torre de 
Mossèn Homs. Allà, pel camí del golf de Torrebonica, entrarem a Sabadell i baixarem al 
riu Ripoll a l’alçada de Sant Vicenç de Jonqueres. Remuntarem el riu un tros fins arribar 
a Castellar del Vallès. Un cop dins el nucli urbà, ens dirigirem cap al camí de Sant Pere 
d’Ullastre i que ens conduirà, pels plans de la Torre del Turull, fins al pont de la Salut. 
Pujarem a dalt la ciutat pel costat de la Torre de l’Aigua i seguirem vers el Parc 
Catalunya i continuarem fins a Can Gambús. Un cop allà, agafarem el camí de la serra 
que ens portarà cap a la Mancomunitat i cap a Terrassa de nou pel costat del baixador 
de Torrebonica i l’estació de Terrassa est. Uns 35 km., aproximadament, amb les 
típiques ondulacions del territori vallesà. Pararem en algun lloc adient del recorregut per 
menjar quelcom. 

* Lloc i hora de sortida: A l’exterior de l’estació de Renfe de Terrassa a les 20.00 hores. 

* Tornada: Arribarem de nou a Terrassa en bici. 

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

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: no hi ha despeses associades a aquesta sortida 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 22 de novembre) 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. 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 dels Miradors 
(Sitges - Canet de Mar) 

 
9a etapa: Sant Martí del Montseny - Campins 

 

Dissabte, 24 de novembre de 2018 

Degut a las fortes pluges anunciades per TV3, i recolsat per els serveis de meterologia 
del Meteosat i del Meteo.cat, hem decidit ajornar aquesta sortida del dia 27 d’octubre i 
la tornarem a programar pel 24 de novembre. 

Sant Martí del Montseny es una Ermita que està situada en el municipi del Montseny, a 
la comarca del Vallés Oriental, bastant prop de la carretera d’accés a Collformic. 

   Es tracta d’un edifici de forma rectangular, possiblement d’època del romànic, sense 
cap característica especial llevat de l’ara romànica, que es diu que hi fou portada des de 
Sant Julià. Hi ha documentació que parla de la seva antiguatat corresponent al segle 
XVI, però és evident que és molt més antiga. La capella amb la veïna casa de l’ermità 
formen un bonic conjunt. 

   La capella presideix el raval o hàbitat dispers conegut per Montseny d’Amunt, format 
part antics masos com la Llivina, la Ginesta, l’Isern i altres de més moderns com can 
Vilorda, can Gasparic, can Miquel, can Rafel, etc. 

   Montseny. Aquest municipi es troba al límit de tres comarques: el Vallés Oriental, 
Osona i la Selva. Dins el municipi els desnivells entre alguns punts són realment 
important, pot oscil·lar els 1.200 metres, és per aquest motiu que la vegetació és molt 
variada. La ramaderia actualment és molt migrada. 

   El lloc del Montseny és esmentat des l’any 862, quan també s’esmenta el coll inter 
suis Signos o el coll de Sant Marçal i la seva història anirà lligada al domini del castell 
de les Agudes – Montclús. 

   El testimoni més antic de la parròquia del Montseny és el de l’ara romànica de l’altar 
de la capella de Sant Martí, datada a finals del segle X. El nucli central de la parròquia 
es forma a l’extrem sud del terme, en el vessant de la Tordera, a l’entorn de l’església 
romànica de Sant Julià prop de la qual es formà una sagrera i més tard una 
concentració de cases que rebé el nom de Poble del Montseny. 

   Avui sortim una altra vegada de la comarca més coneguda pels caminadors de 
l’actual GR i és la del Vallés Oriental. Sortint del poble del Montseny hi ha uns 5 
kilòmetres i mig de pujada fins a la plana del Coll. Despres hi ha uns 2 kilòmetres de 
pujada llrugera fins a can Grau i ja  lo que queda ja es baixada fins arriba a Campins, 
situat una vegada més a la coneguda comarca del Vallés Oriental. 



Itinerari previst (resumit): 

   SANT MARTÍ DEL MONTSENY; punt d’inici de l’actual etapa del GR 5 (650 m). 
Bifurcació; s’arriba a una pista que per l’esquerra prové de la carretera BV-5301 (515 
m). Bifurcació; es pren una pista a l’esquerra i té una cadena (505 m). RIU TORDERA; 
es creua pel pont de la Llavina;; el paisatge és molt bonic per la forma del riu i el seus 
gorgs (470 m). Bifurcació; es deixa una pista a la dreta que va a can Daumalons (480 
m). Carretera BV-5301; al costat d’un restaurant ŕs va per la carretera a la dreta (540 
m). Bifurcació; abans d’arribar a can Castanyeric, que queda a l’esquerra es deixa la 
carretera (540 m). Bifurcació; en sortir del bosc es va a l’esquerra per una pista que 
dóna la volta a un poliesportiu (505 m). Poliesportiu; a l’esquerra queda l’accés a les 
instal-lacions i es va a la dreta (510 m). CAL CAÇADOR; en arribar a la casa es pren 
una pista que aviat revolta a l’esquerra (505 m). MONTSENY; l’església parroquial 
queda a l’esquerra pel carrer que és la continuació a la carretera (520 m). 
Bifurcació;  es deixen unes cases a la dreta s’arriba a la pista que se segueix a la dreta 
(545 m). Cruïlla; es creua una pista asfaltada que ve de can Daumal i es continua per 
on veníem (620 m). CAN DANSA; se segueix la pista que dona la volta a la casa (630 
m). CAN CRISTÒFOL; el camí passa entre les edificacions (640 m). SOR DE 
RITRONYES; es travessa aquest torrent per un pont de ciment (660 m). Cruïlla; s’arriba 
a una pista asfaltada que per l’esquerra va a la Nova Rovira i per la dreta ja la carretera 
(680 m). FONT DE L’ARBOÇ; queda a la dreta i es continua per la pista que se seguia 
(700 m). Bifurcació; es deixa una pista a l’esquerra i ara es passa per luna zona de 
castanyers molt espectacular (750 m). Cruïlla; es deixa la pista i es puja per un camí a 
l’esquerra (850 m). PLANA BODA; es va a l’esquerra (895 m). PLA JUGAR; es continua 
per la carena (920 m). PLANA DEL COLL; punt d’inici/final de la variant GR 5-2; hi ha 
una font, taula i bancs a l’altre costat (905 m). CÀMPING FONTMARTINA; es va uns 
metres per la carretera fins a trobar un corriol (890 m). SOT DE L’INFERN; es creua el 
torrent i es continua pel mateix camí (860 m). CAN RIERA DE CIURET; important grup 
d’edificacions, la masia és actualment un restaurant; aviat es creua el torrent de 
Vemadal (715 m). CAN GRAU; es passa per diverses edificacions de la masia; a un 
nivell més baix es veu el conjunt de Fogars de Montclús (740 m). Carretera BV-5114; 
se segueix a la dreta (720 m). Bassa rectangular; es continua per la mateixa pista (680 
m). CAN PERE POC; si s’entra a la casa des del pedrís es pot gaudir d’una bella 
panoràmica sobre la vall de la Tordera, el Montnegre i una part del Vallès Oriental (660 
m). Bifurcació; es deixa una pista a l’esquerra barrada per una tanca metàl·lica i es 
continua amb la paret de can Tàpies a l’esquerra (400 m). VIL.LA MONTSENY; es deixa 
a l’esquerra l’accés a can Feliu o a la dreta el de can Armengol (390 m). i ja hem arribat 
a CAMPINS, punt i final d’aquesta caminada (370 m). 

Distància:     18,680 kilòmetres. 

Dificultat:     Mitjana – mitjana lleugerament alta 

Vocals:          Núria Arnan, Antònia Roman i Isidre Isern. 

Sortida:         A les 7h 00′ del matí del camp de futbol del Terrassa. A les 7h10’ davant 
del Mercadona de la Rambleta. 

Pressupost:   17€  per persona. 

Inscripcions: Al telèfon 649 425 011 (vespres) abans del 20 d’octubre. 

Nota 1: 
El desplaçament es farà en un vehicle de 40 o 50 places. 



Nota 2: 
En el cas d’exhaurir-se’n les places, es donarà per tancada la llista d’inscrits. 

Nota 3: 
L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants durant l’etapa programada del present GR. 

Nota 4: 
Tots els que estiguin inscrits tenen el deure de fer efectives les despeses de la seva 
plaça d’autocar. 

Nota 5: 
El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de les normes donades 
pels guies i les que donaran al llarg de l’etapa, a més de les anunciades a l’inici de cada 
sortida del tram de l’actual GR. 

 

 
 

VOCALIA d’HISTÒRIA 
 

Ruta del Llobregat 
(Berguedà - Bages - Baix Llobregat) 

 
11a etapa: Olesa de Montserrat - Martorell 

 

Diumenge, 2 de DESEMBRE de 2018 

11a. 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- els nuclis històrics d’Olesa 
de Montserrat i Martorell, i el pont de Sant Bartomeu o del Diable sobre el Llobregat. 

Itinerari previst: Olesa de Motserrat (Torre del Rellotge i església parroquial de Santa 
Maria d’Olesa, plaça de les Fonts, Ajuntament d’Olesa de Montserrat, estació dels FGC 
d’Olesa de Montserrat, riu Llobregat, Granges de la Vaqueria, can Moragues, Pont de 
Sant Bartomeu o del Diable sobre el Llobregat, Ermita de Sant Bartomeu (ruïnes), 
entrem a Martorell (plaça de la Creu i capella de Sant Joan de l’antic Hospital). Uns 15 
km aprox. 

* Lloc i hora de sortida: A) 8:00 Camp de futbol (avinguda de l’Abat Marcet). 

1. B) 8:10 Rambla d’Ègara, 11 (davant Mercadona). 

* 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 les inscripcions: dimecres, 28 de novembre -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). 
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