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* Al final del programa hi ha els preus de les 
llicències federatives de 2019 * 

 
Si us plau, a l’hora d’ingressar l’import, portar la 

quantitat exacte. NO acostumem a tenir canvi 
 
 

 
 

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 

Gener  

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 13 Pic de Sallafort i Torre de Madeloc Cims Comarcals MUNTANYA 

Diumenge 13 Sortida al passeig marítim de Barcelona - 
Marxa Nòrdica 

Terrassa 

Dimecres 16 El Delta del Llobregat i el Prat del Llobregat 
 
- 
 

VETERANS 

Dissabte 19 Pic de Pedrons 2715m. (Alta Cerdanya) Cims Comarcals MUNTANYA 

Diumenge 20 16ª etapa: de Lleida a Torres del Segre 
Camins de St. Jaume per 

la Cerdanya i el Segre 
HISTÒRIA 

Dissabte 26 10ª etapa: Sant Celoni – Sant Iscle de Vallalta 

 
Camins del Sender de 
GR GR5 “Sender dels 

Miradors” 
 

SENDERS 2008 



Dissabte 26 El Baix Gaià: sorpreses naturals i culturals - 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 27 Sortida a la Sèquia del Bages i Pla d’Abadals . 
Marxa Nòrdica 

Terrassa 

Dimecres 30 Scala Dei – Morera de Montsant – Scala Dei - VETERANS 

 

 

 

 
 
* 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 Sallafort i Torre de Madeloc 
 

Diumenge, 13 de gener 2019 

Des d’Excursionistes.cat us convidem a començar l’any, venim amb nosaltres a caminar 
i descobrir muntanyes. En aquesta ocasió anirem a fer el pic de Sallafort, aquest cim 

situat a la serra de l’Albera és considerat el primer 900 del Pirineu en sentit est-oest (o 
l’últim en sentit contrari). En tot cas aquest pic de 981 m, té unes vistes fantàstiques de 

tota la Costa Vermella, especialment de les poblacions de Cotlliure, Banyuls-sur-mer i 
Portvendres. En aquesta excursió aprofitarem per visitar la Torre de Madeloc, que té 

també a unes vistes espectaculars. La Torre de Madeloc (656 m), situada al terme de 
Cotlliure, formava part d’una xarxa de dispositius de vigilància marítima que podem 

trobar a tota la costa dels Països Catalans. Aquesta torre que data del segle XIII i que te 

una situació estratègica immillorable, permet vigilar tota la costa del Roselló, des d’aquest 
punt es podien fer senyals per assabentar la població d’un atac imminent. 

Us esperem amics… 

Itinerari: 

Coll de Banyuls (356 m) – Puig d’en Barret (488 m) – coll d’en Barret (478 m) – Puig 
d’Estela (697 m) – Puig de Sallfort (981 m) – coll de Vallauria (422 m) – coll de Formigó 

(492 m) – Torre de Madeloc (656 m) – “Batterie 500” – coll de Formigó (492 m) – coll 
de Vallauria (422 m) – Pista de Banyuls-sur-mer – Coll de Banyuls (356 m). 

Distancia: 19,5 km 

Desnivell: 950 m 

Temps: 6h (sense parades) 

Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 

Joc i hora de sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h45′ (Ens desplaçarem 
amb vehicles particulars). 

Inscripcions: Trucant al 636214880 de 16h a 22h. 

 

 

 

 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 
 

Sortida al Passeig Marítim de Barcelona 

Diumenge, 13 de gener de 2019 



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

Lloc de sortida a Terrassa: Hotel Don Cándido 

Hora de sortida a Terrassa: 08:00h 

Lloc de sortida a Barcelona: Mar Bella pàrquing, zona de la rampa que baixa a la platja 

Hora de sortida a Barcelona: 08:30h 

Descripció de la ruta: ruta totalment plana de 10qm entre la Mar Bella i l’Hotel Vela i 
tornada que transcorre entre la sorra i l’asfalt. 

Pararem a mig camí a esmorzar en un bar, és opcional portar l’esmorzar de casa. 

Cal portar pals de marxa nòrdica, aigua i esmorzar (opcional) 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 

Inscripció abans del divendres dia 11/01/2019 al telèfon 680924822 o 

al correu t-marxanordicaterrassa@hotmail.com 

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 
 

El Delta del Llobregat i el Prat de Llobregat 

Diumenge, 16 de gener de 2019 

Descripció de la sortida: Passejada matinal completamant plana per admirar els resultat 

de les obres realitzades a principis del secle actual  per tal de desviar el cauce de la 
desembocadura del riu Llobregat, dotarlo de noves zones humides  i permetre l´ampliació 

del aeroport de Barcelona. 

Tindrem ocasió de veure edificis histórics de la costa (ara en ruïnes) com la caserna dels 
carabiners i “el semàfor” Però, també podrem veure grans avions com passan  a aterrar 

pel damunt dels nostres caps. 

LLoc i hora de sortida: Estació dels autobuses de Terrassa A les 8:00h. 

Desplaçament en autocar. 

Llargada de la caminada : Uns 10 Km. 

mailto:t-marxanordicaterrassa@hotmail.com


Desnivell de pujada i baixada: nul 

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

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

Vocal: Jordi Posas 

Notes:  

Pressopost: 8 € 

Cal fer la inscripció entre els dies 9 i 14 de Gener del 2019. 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. 

 

 

 

VOCALIA DE MUNTANYA 
 

Pic de Pedrons 2.715m.  
(Alta Cerdanya) 

Dissabte, 19 de gener de 2019 

Des de la Vocalia de Muntanya d’Excursionistes.cat us convidem a una nova sortida de 
raquetes de neu. En aquesta ocasió anirem a fer el Pic de Pedrons (2.715m), aquest cim 

que administrativament està situat a França (departament dels Pirineus Orientals). Es 
troba al costat d’Andorra, l’Arieja i a tocar de Catalunya, presenta unes magnífiques vistes 

sobre el Pas de la Casa i l’Arieja a si com la Cerdanya. 

Itinerari: 

Aparcament carretera N22 (1.896m) – Cota (2.440m) – Punta inferior dels Pedrons 
(2.670m) – Pic de Pedrons (2.715m). 

Material:  

Raquetes de Neu – Pals (amb rosetas) – Grampons – Polaines – Botas impermeables 

(tipo Goretex) – Paravent – Roba d’abric. 

Vocals: 

Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 

mailto:joanaznal@telefonica.net


Joc i hora de la Sortida: 

Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h45′. 

Inscripcions: 

Del 1/1 fins al 18/1 trucant al 636214880 de 17h a 23h30′ 

 

 
 

VOCALIA D’HISTÒRIA 
 

16ª etapa: de Lleida a Torres del Segre 
Camins de Sant Jaume per la Cerdanya i el Segre 

 

Diumenge 20 de gener de 2019 

Distància: 19 km. 

Itinerari previst: 

LLEIDA, Els Camps Elisis, plaça d’En Bores, carrer Jaume II, plaça de Blas Infante, Zona 

Universitària, passarem per sota de la LL-12, Pont Nou, Depuradora de Lleida, Xoperal 
del Tòfol, Camí Vell d’Albatàrrec, Sèquia de Torres, la Caseta del Canal, Torre del Camp 

de l’Amada, farem l’entrada a ALBATÀRREC pel carrer de Sant Salvador, plaça de Sant 
Roc, Església de Sant Salvador, Castell d’Albatàrrec, carrer de Verdaguer, carrer Nou, 

sortirem del poble seguim el Camí de la Zona Esportiva, Torre del Veterinari, ABELLAR, 

Camí del Riu, Camí de la Forestal, Patamolls de Montoliu, Camí de la Presa, Camí del Sot, 
Les Particions, Camí de Vilavella, creuarem el Canal de Serós i farem la nostra entrada a 

SAUDANELL pel carrer de Lleida, plaça de l’Església, plaça de la Santa Creu, carrer de 
Sant Antoni, carrer de Balmes, Sèquia de Torres, Camí del Saladar, Camí del Saladar de 

Baix, Camí de les Sinogues Baixes, Mas de la Tova, Mas del Jaumot, creuarem l’AP2 per 
un pas soterrat i entrarem a TORRES DEL SEGRE pel Raval de la Sinagoga, passeig del 

Segre, Raval del Pont, plaça de l’Església, plaça de Catalunya, Raval de la Barca i plaça 
del Castell. 

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 17 de gener 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 d’aquest cicle: Febrer 2019 (Torres del Segre a Serós). 

L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants derivats d’imprudències o negligències dels mateixos. El fet d’inscriure’s en 

aquesta activitat suposa l’acceptació plena d’aquestes normes. Es podrá anul.lar la 
reserva fins a 48 hores abans de la sortida, en cas de fer-ho posteriorment es tindrà que 

abonar l’import establert. 

 

 

 

 

VOCALIA SENDERS 2008 
 

10ªetapa: Sant Celoni –Sant Iscle de Vallalta 
(Sender dels Miradors) 

 

Camins del Sender de Gran Recorregut de Catalunya GR5 

Sitges – Canet de Mar 
 

Dissabte, 26 de gener de 2019 

 

Campins és un lloc més o menys petit situat als peus del Montseny rodeixat en plena 
naturalesa. En els llocs d’interès trobem la Font de la Mare de Déu de Montserrat, 

l’església dedicada a Sant Joan, també hi ha la creu de la Missió, la Rajoleria i com no 
Can Pitarra. L’església de Sant Joan a Campins fou construïda en l’estil romànic, encara 

que ha sigut mondificada al llarg del segles. Així doncs, de l’església original només es 
conserven la base del campanar i l’antiga porta d’entrada. 

   Arribem a Sant Celoni, aquest municipi està situad a la comarca del Vallés Oriental, Té 

una extensa zona forestal i l’agricultura encara hi és important, la industria es el sector 
més productiu. 

   Cal esmentat El Pertegàs, on hi hagué la primitiva església i parroquià de Sant Martí de 

Pertegàs (l’any 984). La població actual està situada a l’interfluvi de la Tordera amb la 
riera de Pertegàs, sorgí al voltant de la petita capella de Sant Celoni (l’any 1088). La 

situació òptima de l’església, a mig camí de Barcelona a Girona, afavorí la formació d’un 

burg o nucli fortificat. La façana de l’església parroquial es una notable mostra del barroc 
tardà amb un magnific esgrafiat, en forma de retaule, d’estil renaixentista (l’any 1762). 

Al nucli antic destaca el carrer Major, la plaça de la Vila on hi ha l’Ajuntament, can Ramis, 
l’Hostal Sui i també es digne de visita la Rectoria Vella, notable exemplar de gòtic civil, 

la capella de Sant Erasme i la de Sant Ponç. 



   Tambe hi ha una cosa curiosa que ting de dir sobres Sant Celoni, i es quan es travessa 
el poble i la carretera general que be de Barcelona i va cap a Girona, el pont que ja al 

costat mes llunya de l’aigua, es o era el pont que està o es va partit per la meitat per 
passa el riu Tordera…… 

   Avui sortim de la comarca mes coneguda per els caminadors del actual GR i es la del 

Vallés Oriental; i no ens movem de la mateixa comarca. 

Itinerari previst (resumit): 

     SAN CELONI; riera de Pertegàs; a uns 450 m a la dreta hi ha el punt d’inici/final del 
GR 97 (130 m). RIERA DE PERTEGÀS; es creua pel pont de la carretera (130 m). 

CASERNA DE BOMBERS DE LA GENARALITAT; es travessa la carretera i es continua per 
la pista asfaltada en direcció nord-est (125 m). RIU TORDERA; es travessa el riu i 

l’autopista pel mateix pont (125 m). URBANITZACIÓ CAN COLL; la porta d’accés a la 
urbanització queda a la dreta (135 m). Creuament; a l’esquerra es deixa una pista que 

va a un club de tennis (175 m). Cruïlla; es continua per la mateixa pista entre xalets (220 
m). Cruïlla; es deixa la pista que se seguia (250 m). CAN RIERA DE VILARDELL; la casa 

queda a la dreta del camí (250 m). RIERA DE MONTNEGRE; es creua el gual i es continua 

en pujada per la pista que veníem (260 m). Tri-Bifurcacions; 1a. es continua la pujada 
per la pista que se seguia; 2º es continua per la que seguim; 3ª, es deixa una pista a 

l’esquerra (310 m). Cruïlla; es creua una pista (350 m). Cruïlla; es creua un altra pista 
que va a can Cases (410 m). Cruïlla; es troba la pista que va de San Celoni a Sant Martí 

de Montnegre (510 m). COLL D’EN GINESTAR – SANT MARTÍ DEL MONTNEGRE; punt de 
confluències amb el GR 92 i el GR 83 (460 m). COLL DE BASES; uns 40 metres abans 

d’arrivar al coll es deixa una pista a l’esquerra (720 m). CAN VIVES DE LA CORTADA; las 
runes de la casa queda a l’esquerra ( 405 m). TORRENT DEL SOT DE L’INFERN; es baixa 

pel costat del torrent (190 m). SANT ISCLE DE VALLALTA; plaça major punt i final 

d’aquesta etapa. 

Distància:     20,035 kilòmetres. 

Dificultat:     Mitjana. 

Vocals:          Núria Arnan, Antònia Roman i Isidre Isern. 

Sortida:         A les 7h 00′ del matí en el 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 de gener 

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. 

 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 
 

El Baix Gaià: sorpreses naturals i culturals 
 

Dissabte, 26 de gener de 2019 

Excursió diürna amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col·lectiu d'Usuaris de la Bici 

SENSE PRESSES des d’Excursionistes.cat. 

Aquesta ruta es correspon, en bona part, amb el camí dels Castells del Baix Gaià, un 
itinerari senyalitzat que permet recórrer els diversos castells que s’ubiquen a prop de les 

aigües del riu Gaià. 

El nostre recorregut començarà a la desembocadura del riu Gaià, entre els termes 
d’Altafulla i Tamarit. Remuntarem el riu aigües amunt i el primer que ens trobarem serà 

el castell de Ferran. Seguirem cap a la Riera de Gaià i el Catllar, on també podrem gaudir 
de les seves fortificacions. Seguirem fins a la cua del pantà del Gaià pel camí de la 

Cativera i travessarem la presa per resseguir aquest embassament per la seva riba 

esquerra, on passarem pel camí del torrent de Renau. Un cop arribats al nucli de població, 
continuarem cap a Vilabella, en un camí amb una pujada constant però moderada. Un 

cop dalt l’altiplà divisarem la població de Bràfim, on arribarem en pocs quilòmetres. D’aquí 
anirem fins a Montferri, on veurem el santuari de la Mare de Déu de Montserrat, que ens 

sorprendrà pel seu magnífic modernisme. A continuació, seguirem ruta, per la carretera 
local, fins a Salomó, on agafarem el tren per tornar. Uns 40 km, la majoria d’ells fàcils, 

si bé a partir del Catllar, les pujades es fan més accentuades. 

* Lloc i hora de sortida: A l’estació de RENFE de Terrassa a les 06:45 h. Agafarem el tren 
que surt a les 06:54 h i baixarem a l’estació de Barcelona Sants. Allà esperarem el tren 

que es dirigeix a Tortosa i que passa a les 08:03. Baixarem a Altafulla a les 09:01 hores. 

NOTA: No és una ruta circular, però podeu anar en cotxe fins a Sant Vicenç de Calders i 
us estalviareu canvis de tren. A Sant Vicenç podeu agafar el tren fins a Altafulla (passa a 

les 08:48 h) i, a la tornada, el tren també us deixarà a Sant Vicenç. 

* Tornada: agafarem el tren de les 17.21 hores a Salomó, que ens deixarà a Sant Vicenç 
de Calders i, allà, canviarem de tren cap a Barcelona. 

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

Com sempre, intentarem parar en algun lloc que hi hagi algun bar per poder prendre el 
que vulguem, però no us ho podem garantir. 



* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllet d’anada (Terrassa-Altafulla) i tornada (Salomó-Terrassa). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 24 de gener) 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 del Baix Gaià. 

 

 
 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 
 

Sortida a la Sèquia del Bages i Pla d’Abadals 
 

Diumenge, 27 de gener de 2019 

Excursió organitzada per T-MARXA NÒRDICA 

TERRASSA des d’Excursionistes.cat 

 
Lloc de sortida a Terrassa: Hotel Don Cándido 

Hora de sortida a Terrassa: 08:00h 

Lloc de sortida a Santpedor: punt verd de la ruta https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-

nordica/mn-sequia-i-pla-de-abadals-22134445  (Polígon Industrial Pla de Santa Anna) 

Hora de sortida a Santpedor: 08:45h 

Descripció de la ruta: ruta circular de nivell fàcil i plana de 14.5qm que transcorre pel 

costat de la sèquia (algun tram entre la sèquia i els roures) que el fa molt fotogènic. 

Més endavant, caminarem per sota la muntanya de restes de sal on podrem apreciar 
els sistemes de drenatge i els efectes de la corrosió. La resta de la caminada serà entre 

boscos amb predomini de pins i zones de conreu del Bages. 

Cal portar pals de marxa nòrdica, aigua i esmorzar 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 

Inscripció abans del divendres dia 25/01/2019 al telèfon 680924822 o 

al correu t-marxanordicaterrassa@hotmail.com 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/mn-sequia-i-pla-de-abadals-22134445
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/mn-sequia-i-pla-de-abadals-22134445
mailto:t-marxanordicaterrassa@hotmail.com


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 
 

Scala dei – Morera de Montsant – Scala Dei 
 

Dimecres, 30 de gener de 2019 

Aquesta vegada us hem preparat una sortida de tot el día cap a la comarca del Priorat, 
per coneixer una mica la zona del Montsant.El autocar ens portarà directament des de 

Terrassa, fins a la Cartoixa de Scala Dei, a la comarca del Priorat, entre les poblacions de 
Morera del Montsant i Cornudella del Montsant. Començarem a caminar al davant de la 

mateixa Cartoixa, i , inIciarem el recorregut per la pista sense asfaltar que puja pel costat 

esquerra del Monastir.Continuarem pujant fins que arribem a La Pietat. Rodejem una 
bassa d´aigua i un xiprés molt alt. Tot seguit trobem un forn de calç i a l´esquerra un 

camí que ens marca el camí cap a l´escletxa. Arribarem al Collet del Hort i seguirem 
l´antic camí dels cartoixans fins trobar el Mas de Sant Antoni. Anem cap al  poble de 

Morera de Montsant i després de fer una bona passejada pel poble, anem baixant i passem 
per la Font Pregona. Tot seguit, ja trobem el GR-171 que ens porta de nou cap al nostre 

punt d´inici de la caminada. 

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

Desplaçament en autocar 

Llargada de la caminada llarga: uns 15 km.  Desnivell de pujada i baixada 410 m. 

Llargada de la caminada curta : uns 8,3 km. Desnivell de pujada i baixada 190m m. 

Duració de la caminada llarga: unes 5,5 hores (amb parades incloses) 

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

Vocal: Joan Miquel 

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 21 de Gener i 28 de gener del 2019. 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. 
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