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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.
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.CAT

Dissabte 6

Dissabte 27

Dimarts 6
*NOVEMBRE

* A TOTS ELS ASSOCIATS I ASSOCIADES:
Us recordem que heu de renovar la vostra condició de socis/sòcies, ingressant
20€ (si rebeu el programa d’activitats per correu electrònic) o 25€ (si el rebeu per
correu postal). El número IBAN del compte és el ES84 0182 6260 0802 0802 0521
(BBVA). Us preguem indiqueu NOM i COGNOMS per facilitar la vostra
identificació.
* ALS QUI DESITGEU ASSOCIAR-VOS:
Heu de passar un dimarts no festiu per la nostra seu social, amb la finalitat de
complimentar alguns tràmits administratius. Es una condició indispensable.
* ALS QUI DESITGEU TRAMITAR LA TARGETA DE LA FEEC.

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

VOCALIA DE MUNTANYA

Pic de Font Blanca (2.908 m.)
Dissabte, 6 d’octubre
Des de Excursionistes.cat us convidem un altre cop a descobrir les muntanyes d’Andorra,
aquest cop farem el cim de la Font Blanca que amb 2.908m es un dels mes grans
d’Andorra. Aquest cim te unes vistes espectaculars de l’Arieja i dels moltíssims estanys
que i ha escampats en aquesta comarca francesa. També tenim unes magnificàs vistes
de la vall de Rialb i de totes les muntanyes Andorranes. A mes tenim previst en aquesta
sortida fer també el pic de Besalí (2.639m) i visitar l’Estany Esbalçat i si tenim sor i el dia
acompanya farem un banyet.
-Itinerari: Coma de Castellar (1.910m) – el Comis Vell – Pic de Besalí (2.639m) –
Portella de Rialb (2.509m) – Pic de Font Blanca (2.908m)
– Estany de Esbalçat (2.296m) – Coma de Castellar.
-Distancia: 10km
-Desnivell: 1.000m
-Temps: 7h (sense parades).
-Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón.
-Lloc i hora de sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h30’
-Inscripcions: Del 1/10 fins al 5/10 trucant al 636214880 de 17h a 22h.

VOCALIA D’HISTÒRIA
Ruta del Llobregat (Berguedà – Bages – Baix Llobregat)

9a etapa: El pont de Vilomara – Monistrol de
Montserrat
Diumenge, 7 d’octubre

9a. 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 Pont de
Vilomara, Sant Vicenç de Castellet i Monistrol de Montserrat; el Pont Vell de Castellbell i el
Pont de Monistrol; l’església romànica de Santa Maria de Matadars i el Castell de Castellbell,
i els sepulcres romans de Boades i la Torre del Breny o dels Dimonys.
Itinerari previst: Pont de Vilomara (església parroquial de Santa Maria Magdalena, el
Marquet), església romànica de Santa Maria de Matadars, el Marcet, Cal Finestres, Cal Coll
de la Torre, el Rubió, Sepulcre de Boades, l’Exedra, Boades, Cal Cadevall, fàbrica de Sant
Jaume (ruïnes), Can Fries, Pont dels Dos Rius, Torre del Breny, Sant Vicenç de Castellet
(estació RENFE de Sant Vicenç de Castellet, estació dels FFCC de la Generalitat, de Sant
Vicenç de Castellet – Castellgalí, església parroquial de Sant Vicenç de Castellet), el
Llobregat, Castell de Castellbell, Sant Miquel del Castell, cementiri de Sant Vicenç, Sant
Vicenç de Castellbell, Pont Vell de Castellbell, la Fassina, Casino del Burés, Ajuntament de
Castellbell i el Vilar, (església parroquial de Sant Antoni Maria Claret), la Bauma (església
parroquial de la Sagrada Família), restes dels pilars de l’antic Pont del Cremallera, Pont del
Centenari, Torre de la Figa, Pont de Monistrol, el Llobregat, Monistrol de Montserrat (la Font
Gran, església parroquial de Sant Pere de Monistrol de Montserrat). Uns 20,5 km aprox.
* Lloc i hora de sortida:
A) 7:00 Camp de futbol (avinguda de l’Abat Marcet).
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 55 places.
* Data límit per les inscripcions: dimecres, 3 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 TERASSA

Des del Coll d’Estenalles a Terrassa
Diumenge, 7 d’octubre

Ruta en transport públic.
Lloc i hora de sortida de Terrassa:
Horaris sortides autobusos cap al Coll d’Estenalles:
http://www.tgo.net/images/M11/M11-Terrassa-Mura-1.pdf
Cadascú que agafi l’autobús a la parada que li quedi més a la vora de casa tenint com a
referència que agafarem la que surt a les 08:30h de l’estació d’autobusos (primer servei)
Descripció de la ruta:
ruta lineal de nivell moderat de 15.70 Qm
Sortint del Coll d’Estenalles ens dirigirem cap a Terrassa, passarem pels diferents turons
del Parc de Sant Llorenç: Turó del Castellar, Turó de Tres Creus, Turó del Queixal i Turó
de les Pedritxes.
Track de la ruta:
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/coll-destenalles-terrassa-13411059
Cal portar esmorzar i beguda.
Inscripcions a través de t-marxanordicaterrassa@hotmail.com o whatsapp al 680924822
abans del divendres anterior
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.

VOCALIA DE VETERANS

Sortida matinal cultural per Sant Joan Despí
Dimecres, 10 d’octubre
Es tracta de fer una passejada per Sant Joan Despi, per admirar l´obra arquitectónica de
un dels arquitectes deixeples i congéneres de Antonio Gaudi, en Josep Maria Jujol Gibert.
A Sant Joan Despí es troben els llegats més importants d´aquest insigne arquitecte. Va
dominar la arquitectura, el trencadis, el esgrafiat, la escultura i la pintura.
El itinerari que farem per la ciutat dependrà en gran manera del temps que disposem a
la nostra visita, que será de unes dues hores i mitja (a ritme de passeig)

El guía que hem contractat, ens marcarà l´ordre de les visitesque, que seràn les
següents:
Esglesia de Sant Joan Bautista (varies intervencions)
Torre de la creu.
Façana de la casa Serra-Xaus.
Façana de la torre Jujol.
Façana de la casa Rovira.
Can Negre.
Per raons organitzatives del Ajuntament de Sat Joan Despí, el nombre màxim de inscrits
per grup ha de ser de màxim 30 persones
LLoc i hora de sortida: Estació dels autobuses de Terrassa A les 8.h
Desplaçament en autocar.
Al arribar a Sant Joan Despí, disposarem aproximadament de 1 hora per poder esmorzar.
Duració de la caminada: unes 2,5 hores (amb parades incloses)
Tornada cap a Terrassa: Als voltants de les 14 h.
Vocal: Antonio Hernández
Notes: El pressopost de la sortida es de 12 € (inclós el autocar i el guía)
Cal fer la inscripció entre els dies 2 i 8 de Octubre 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.

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES

La via verda del Nicolau
Dissabte, 20 d’octubre
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 Berguedà per gaudir d’una de les vies verdes de
tracció animal que hi va haver a la zona del Prepirineu. La sortida comença a Guardiola

de Berguedà i, des d’aquí, ens dirigirem cap a Bagà. Anirem a veure les fonts del riu
Bastareny i pujarem cap a la via verda del Nicolau, que ens permetrà gaudir d’unes vistes
magnífiques de la vall i que ens acostarà al monestir de Sant Llorenç prop Bagà. D’aquí
baixarem de nou a Guardiola i anirem fins a les úniques mines de petroli que hi ha a
Catalunya i les visitarem (la visita a les mines és opcional). Uns 25-30 km amb un perfil
ondulat en el terreny, però força assequible per a tothom.
* Lloc i hora de sortida: En aquesta ocasió ens desplaçarem en cotxes particulars, així
que aquells que disposeu de transport podeu anar directament a Guardiola i ens trobarem
allà per esmorzar.
Qui necessiti transport, ens trobarem a les 7.30 a la parada de bus de l’estació de RENFE
de Terrassa, al passeig 22 de juliol, per carregar bicis i marxar. Llogarem una furgoneta
en funció de les persones que necessiteu transport.
L’hora de trobada serà sobre les 9.00 – 9.15 h a Guardiola. Començarem a pedalar
sobre les 9.45 h aprox.
* Tornada: al llarg de la tarda des de Guardiola de Berguedà.
* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades, esmorzar i dinar.
* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller.
* Pressupost: despeses del lloguer de la furgoneta (pels qui la necessiteu) i l’entrada a
les mines (qui vulgui). Us informarem de tot un cop sapiguem els que som.
* És obligatori fer la inscripció (fins el 10 d’octubre) 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 la vall de Guardiola i Bagà.

VOCALIA D’HISTÒRIA
Camí de Sant Jaume per Catalunya
(per la Cerdanya i el Segre)

14a etapa: de Balaguer a Corbins
Diumenge, 21 d’octubre

Itinerari previst (Distància: 18,5 km):
BALAGUER, Plaça Mercadal, Ajuntament de Balaguer, carrer del Miracle, Av. D’Àngel
Guimerà, Comissaria Mossos d’Esquadra, creaurem la C26 per un pas soterrani, Torre del
Cosme, Cabana de l’Amador, Torre de Cobillas, Torre de Binèfar, Torre del Ros, Torre de
Reguer, Torre de les Eres, Camí de la Primera Marrada, Granja de Perestany, Torre de
l’Andorrà, Torre del Profitós, Ermita de Santa Maria de les Franqueses, Cabana dels Ciris,
Camí de l’Horta d’Avall, Torre del Xeu, Torre de Dolcet, Torra de Moles, Torre de
Baldomar, Torre Pixolí, Mas de Padrí, Cobert del Josa, Torre de l’Escrivà, Camí dels Sots,
Pont sobre el riu Farfanya, MENÀRGUENS, Crta. LV9224, carrer del Raval, carrer Major,
plaça de l’Església, Església de Sant Vicent, plaça de l’Empit de la Vall, Av. De la Sardana,
Av. De la Santa Creu, Camí del Molí Vell, Los Quitis, Sèquia de Menàrguens, Camí de
l’Algar, careuarem la C12 per un pas deprimit, TORRELAMEU, carrer Vilanova de la
Barca, carrer Pintor Viladrich, plaça de la Creu, carrer de la Creu, plaça de l’Església,
Església de la Mare de Déu de l’Assumpció, carrer de la Nòria, Sèquia de Torrelameu,
resseguirem la carretera LV9224, creaurem el pont de Corbins sobre la NogueraRibargorçana, la Sèquia Gran i entrarem a CORBINS, seguirem pel carrer del Riu fins a
la plaça de la Sardana on donarem per finalitzada la sortida.
DIFICULTAT: Fàcil.
* 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 18 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 2018 (Corbins a Lleida). Al finalizar l’etapa farem una visita
guiada; amb els Companys i companyes que s’apuntin; al Castell de Gardeny.
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 TERASSA

Sortida al poble del Montseny
Diumenge, 21 d’octubre

Lloc i hora de Sortida de Terrassa:
Hotel Don Cándido, 08:00h
Lloc de sortida del poble del Montseny:
aparcament del punt verd de de la ruta:
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/poble-del-montseny-ruta-gr5-12139010
Hora de sortida del poble del Montseny:
09:00h
Desplaçamdent en cotxes particulars, despeses a compartir.
Descripció de la ruta:
ruta circular de nivell moderat de 13.5Qm
Per saber-ne més:
http://www.montseny.cat/el-municipi/informacio-del-municipi/introduccio/
Cal portar esmorzar i beguda.
Inscripcions a través de t-marxanordicaterrassa@hotmail.com o whatsapp al 680924822
abans del divendres anterior
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.

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES

Entre els dos Vallès
(Excursió nocturna)
Divendres, 26 d’octubre
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 la Granollers Centre. Des
d’aquí ens dirigirem, pel centre de la vila, fins al carril bici que transcorre pel costat del
riu Congost. Després que el riu s’ajunti amb el Mogent i formi el Besòs, continuarem
aigües avall fins a Mollet del Vallès i Montcada i Reixac. Creuarem la ciutat i anirem a
remuntar el Ripoll fins a Cerdanyola del Vallès. Un cop allà, per carril bici, anirem fins a
Sant Cugat del Vallès on agafarem el tren per tornar a Terrassa. Uns 35 km.,
aproximadament, la majoria d’ells planers, tot i que hi ha alguna petita pujada al final de
la sortida. Pararem en algun lloc adient del recorregut per menjar quelcom.
* Lloc i hora de sortida: A l’estació de Renfe de Terrassa a les 19.30 hores. Agafarem el
tren de les 19.44 i baixarem a Montcada i Reixac-Manresa, on canviarem d’estació per
agafar el tren que surt a les 20.21 i que ens durà a Granollers centre.
* Tornada: Es farà des de Sant Cugat amb l’últim tren dels FGC o algun d’abans. Hi haurà
la possibilitat d’agafar l’últim tren de la Renfe a Montcada i Reixac o Cerdanyola del Vallès.
* Material necessari: bicicleta, casc, llum potent, sopar, alguna cosa per picar i aigua.
* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller.
* Pressupost: bitllet de tren d’anada a Granollers i de tornada des de Sant Cugat.
* És obligatori fer la inscripció (fins el 24 d’octubre) 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 SENDERS 2008

9ªetapa: Sant Martí del Montseny - Campins
Camins del Sender de Gran Recorregut de Catalunya GR5
Sitges – Canet de Mar (Sender dels Miradors)
Dissabte, 27 d’octubre
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.

Excursionistes.cat
Assamblea General 2018
Dimarts, 6 de *novembre*
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
Estat de Comptes a 3 de novembre de 2018.
Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2019.
Renovació de la junta d’Excursionistes.cat.
Modificació de les dades d’Excursionistes.cat.
Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2019.
Precs, preguntes i suggeriments.

Entitat associada a:

Amb el suport de:

