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 PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 número 142 

 - - - - - - - - - - - 

NOVEMBRE 2019 



 
 
 
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 2 Montsant Cims comarcals MUNTANYA 

Diumenge 10 (V) Cardona – el Palà de Torroella 
Ruta del Cardener 

(Solsonès – Bages) 

 

HISTÒRIA 

 

Diumenge 10 
Matinal al Parc Natural de St Llorenç del 

Munt i la Serra de l’Obac 
- 

Marxa Nòrdica 

Terrassa 

Dimecres 13 Matinal al voltant de la Serra de l’Obac - VETERANS 

Dissabte 16 Pels voltants d’Olot i la Fageda - 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 17  4a etapa: Prades a Ulldemolins 
Camins de St. Jaume de 

Tarragona a Mequinenza 
HISTÒRIA 

Dimecres 20 El Pont de Malafogassa 
 
- 

 

VETERANS 

Divendres 22 

 
Passeig de les Aigües 

 
Nocturna 

C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 24 
(XX) El pelegrí de Gurb (matí) – Passeig pel 

centre de Vic (tarda) 
- CULTURA 

Diumenge 24 
Matinal a Mont Sant Benet, Tines, 3 Salts, 

Sant Benet del Bages 
- 

Marxa Nòrdica 

Terrassa 



Dissabte 30 6a etapa: Les Comelles - Rupit 

 
Camins del GR 2: 

La Jonquera – La Garriga 

 

SENDERS 2008 

 

 

Diumenge 1 
*DESEMBRE 

(VI) E Palà de Torroella – Súria - Callús 
Ruta del Cardener 

(Solsonès – Bages) 

 

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 DE MUNTANYA 

 

Montsant 
 

Dissabte, 2 de novembre  

Benvolguts amics en aquesta ocasió des de la secció de muntanya d’Excursionistes.cat 
us proposem una sortida pel Parc Natural de Montsant. En aquesta ocasió anirem a 

descobrir l’entorn del municipi de Margalef, visitarem un munt de coves (cova de la 
columna, cova Falconera, cova d’Ascla) i gaudirem de l’entorn del pantà de Margalef amb 
el pont penjant i el Pontó. Descobrirem el camí vell d’Ulldemolins i gaudirem d’un paisatge 
espectacular que no oblidarem. 

Itinerari:  

Pantà de Margalef – Pont Penjant – Cova de la Taverna – El Pontó – Cova de la Columna 
– Mas de Soleràs –  Cova de l’Escolania – Cova Falconera – Cadolla dels Forats – Collet 
del Molló – Racó de la Bolia – Cova de l’Aleu – Cova d’en Borja – Cova de l’Ascla – Racó 
del Teix – la Cogulla (1.063m) – Grau de la Rovellosa – Grau de les Figueres – Pantà de 
Margalef. 

Distancia: 18 km 

Desnivell: 1.050 m (acumulats) 

Temps: 6h (sense parades) 

Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 

Joc i hora de sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 6h (Ens desplaçarem amb 
vehicles particulars). 

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

 

 

 
 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

 

(V) Cardona – el Palà de Torroella 
Ruta del Cardener (Solsonès – Bages) 

 

Diumenge, 10 de novembre 



5a. etapa –en aquest cas matinal- d’aquest cicle que té com a fil conductor el Cardener, 
el qual seguirem des del naixement fins a la seva confluència amb el Llobregat, després 
de recórrer prop de 125 km. 

En aquesta ocasió visitarem -entre altres elements d’interès- el nucli històric de Cardona, 
ermites de la Pietat i Sant Martí de Fontelles, i la Necròpolis de la Vinya del Guitarra. 

Itinerari previst: Cardona (capella de Santa Eulàlia, església parroquial de Sant Miquel de 
Cardona, Portal de Sant Miquel), ermita de la Pietat, Torre de Meer, Torre dels Gisperts, 
Creu de Montserrat, Oratori d’en Ribera, Bolsegura, cal Prat, Santa Cecília, Capdeboc, 
ermita de Sant Martí de Fontelles, Cal Garrifes, Necròpolis de la Vinya del Guitarra, riera 

de Vallbona, l’Obac, Cal Saubeta, la Fàbrega, Cal Miquel, Duarri, Pont del Palà sobre el 
Cardener, arribada al Palà de Torroella. Uns 12 km aprox. Dificultat Baixa. 

* 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 dinar a casa. 

* 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 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). 

 

 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

 

Matinal al Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i Serra de l’Obac 

 

Diumenge, 10 de novembre 

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

Lloc de sortida a Terrassa: comissaria Mossos d’Esquadra 

Hora de sortida a Terrassa: 08:00h 

Lloc de sortida a serra de l’Obac: pàrquing de l’Alzina del Sal.lari, punt verd de la 
ruta https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/hospital-de-sang-37412989 

Hora de sortida del pàrquing de l’Alzina del Sal.lari: 08:30h 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/hospital-de-sang-37412989


Descripció de la ruta: ruta circular de nivell moderat de 14.5 Qm 

Un itinerari de descoberta: Camins històrics amb forjats de llegendes, anècdotes i com 
no d’històries. Balmes i coves obrades habitades des de temps pretèrits per bandolers i 

gent de mal viure, pastors, carboners, fugitius… Que no fa tants anys encara estaven 
habitades. Masos abandonats com el de la Coma d’en Vila, proper al camí de 
transhumància dels Pirineus a Pla del Penedès. L’Hospital de Sang amb la Cort Fosca al 
costat amb les seves històries de les Guerres Carlines. 
Arbres Monumentals com l’Alzina del Vent i també pins cargolats. 

Cal portar pals de marxa nòrdica, aigua i esmorzar. 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 

Inscripció abans del divendres 08/119 al telèfon 680924822 o 

o al correu t-marxanordicaterrassa@hotmail.com 

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. 

Mirar condicions de participació. 

 

 

VOCALIA DE VETERANS 

 

Matinal al voltant de la Serra de l’Obac 
 

Dimecres, 13 de novembre 

Descripció de la sortida:. Una passejada circular sense dificultat que ens permetrà visitar 
una colla de racons molt bonics de la muntanya de Sant Llorenç. 

Iniciarem la caminada al parking de l´alzina del sal-lari, que es ont deixarem els cotxes. 

Farem el següent recorregut: 

Alzina del sal-lari, Font dels traginers, avenc del  llest, Coll de Boix, menjador de la Guilla 
(esmorzar), pista de Matarrodona, pista de l´Espluga, fins al turó. La tornada  la farem 
pel roure i la casa de L´Espluga, cuarto de reixa, Font de la Pola, la Porquerissa, collet 
de tres Creus, i retorn a l´alzina del Sal-lari. 

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

Desplaçament en cotxes particulars 

mailto:t-marxanordicaterrassa@hotmail.com


Llargada de la caminada : Uns 11 Km. 

Desnivell de pujada i baixada: 360 m 

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

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

Vocal: Pep Villalba 

Pressopost: 5 €. Que caldrà donar al propietari del cotxe amb qui anem. 

Cal fer la inscripció entre els diez 6 i el 12 de Novembre 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. 

 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Pels voltants d’Olot i la Fageda 
 

Dissabte, 16 de novembre 

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

L’itinerari previst comença al Parc dels  Desmais de la població de Les Presses, que 
abandonarem de seguida per endinsar-nos pels voltants d´Olot per visitar alguns dels 
seus llocs més emblemàtics com la Fageda, el volcà Croscat i altres punts d´interés, per 
uns corriols i pistes assequibles per la majoria i les pujades i baixades habituals en les 
nostres rutes, en aquest cas no massa pronunciades. Alguns trams poden resultar una 
mica tècnics per algunes persones que potser posaran peu a terra en determinats 
moments; res que no es pugui, creiem, sol.lucionar puntualment amb l´ajuda dels 

companys, si fos el cas. 

Trobareu la ruta aquí:  https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/el-mallol-les-preses-la-fageda-
olot-40294370 

*  Lloc i hora de sortida: a Les Presses a les 10:00 h., on farem el cafè abans de començar 
a pedalar. Al ser una ruta circular i sense combinació amb transport públic, s´anirà en 

cotxes particulars i amb les furgonetes que sigui necessari llogar. 

mailto:joanaznal@telefonica.net
https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/el-mallol-les-preses-la-fageda-olot-40294370
https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/el-mallol-les-preses-la-fageda-olot-40294370


* Tornada: des del mateix punt de sortida, al llarg de la tarda. 

* Material necessari: bicicleta, casc, esmorzar, alguna cosa per picar i dinar. Pararem en 
algun lloc adequat per fer la beguda que acompanyi el dinar. 

* Vocals: Xavi Oller i Albert Virto. En aquesta ruta, també comptem amb el suport i la 
col.laboració dels nostres companys Judith Paulí i Miquel Sánchez. 

* Pressupost: A repartir entre benzina dels cotxes particulars i el cost de les furgonetes 
de qui en tingui necessitat. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 16 d´octubre) mitjançant el correu electrònic 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. Els menors han 
de anar acompanyats de 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 és cap prova competitiva. La intenció és una pedalada per conèixer 
una part de La Garrotxa especialment atractiva a la tardor. 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

4a etapa: Prades a Ulldemolins 
Camí de Sant Jaume de Tarragona a Mequinenza 

 

Diumenge, 17 de novembre 

Distància: 12 km. 

Dificultat: moderada 

Itinerari previst: 

PRADES, Plaça Major, carrer Major, carrer de l’Aigua, carrer de la Muralla, crta. T-701, 
Font de la Vila Vella, Camí de Cornudella de Montsant a Prades, Coll de la Drecera, Pla 
del Catxolla, Coll del Toniet, Coll de Forcals, crta. T-701, Granges del Coll de Forcals, 
Barranc del Coll dels Segalossos, lo Corral del Silo, la Feixa Llarga de l’Argany, Fondo del 
Pou, Collet Blanc, Mas del Pataco, lo Collet Blanc, Camí Vell de Prades a Ulldemolins, les 
Creus Velles, la Font Vella, los Quatre Camins, Cooperativa Agrícola Sant Jaume Apòstol, 
ULLDEMOLINS, Av. De la Verge de Montserrat, Mare de Déu de Loreto, carrer de Loreto, 
carrer Major, plaça de l’Església, Sant Jaume Apòstol, ptge. Del Castell i Ajuntament 
d’Ulldemolins. 

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

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


* 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 14 de novembre abans, en cas de quedar exhaurides les places 

* Inscripcions i més informació: al telèfon 646 61 50 16 (Només us podem atendre de 
19 a 22 hores), o als correus electrònics: amicscamisantjaume.terrassa@hotmail.com o 
andreualcaraz@gmail.com 

Propera etapa: Ulldemolins a Bellaguarda. 

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 DE VETERANS 
 

El Pont de Malafogassa 
 

Dimecres, 20 de novembre 

Ens desplaçarem en autocar cap a Folgueroles on esmorzarem. Ben esmorzat, tornarem 
a agafar el autocar i anirem fins al Pont de Malafogassa, i aquí mateix començarem la 
caminada. El recorregut serà: Camping del Pont de Malafogassa, Can Borrell, Can Tries, 
la Fageda i tornada al pont de Malafogassa..Aqui acabarem la caminada i altra vegada 

amb autocar tornarem a Folgueroles, que es on dinarem. 

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

Desplaçament en autocar 

Llargada de la caminada : Uns 9 Km. 

Desnivell de pujada i baixada: 240 m 

Duració de la caminada: unes 3 hores (amb parades incloses) 

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 diez 12 i 18 de Novembre 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. 

 

 
 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Passeig de les Aigües 
(nocturna) 

 

Divendres, 22 de novembre 

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 Vallvidrera Superior. Pedalarem per 
la carretera del Tibidabo i, un cop arribats al trencall  del vivers de Can Borni, baixarem 
per anar a buscar el Passeig  de les Aigües des d’un dels seus extrems, el Pla de les 
Maduixeres. Farem tot el passeig fins a la plaça Mireia, on ens aturarem per sopar de 

campanya, per no entaular-nos i perdre massa temps; allà podreu comprar les begudes 
si voleu, però no seure a taula (al costat hi ha una zona de picnic). Baixarem cap a 
Esplugues per la zona de Finestrelles i agafarem el nou carril bici paral·lel a la B-23 per 
anar cap a Barcelona. Apareixerem al final de la Diagonal i anirem baixant per aquesta 
avinguda fins a l’estació més propera dels FGC, on donarem per acabada la nostra sortida. 
Uns 25 km, en els quals només hi ha la pujada al Tibidabo des de l’estació d’inici. La resta 
és pla i baixada. 

*  Lloc i hora de sortida: a l’estació dels FGC de Terrassa Rambla a les 19:35 hores. 
Agafarem el tren que surt a les 19:45 hores i baixarem a l’estació del Peu del Funicular a 
les 20.14 h. Allà agafarem el funicular i baixarem a l’última estació, Vallvidrera Superior. 
Començarem a pedalar sobre les 20:30 hores. Recordeu no pujar a l’últim vagó del tren, 
ja que no obre portes a l’estació del Peu del Funicular!! És aconsellable desplaçar-se de 
manera esglaonada per no saturar el funicular. 



* Tornada: en tren dels FGC des de l’estació de Provença o Plaça Catalunya a temps 
d’agafar l’últim tren o algun d’abans. Arribada a Terrassa, com a màxim, sobre les 02:30 
h. 

* Material necessari: bicicleta, casc, alguna cosa per picar i/o sopar i llum. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllets de tren d’anada i tornada (3 zones). 

* És obligatori fer la inscripció (fins el dijous 21 de novembre) mitjançant el correu 
electrònic cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. Els 
menors han d’anar acompanyats de 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 és cap prova competitiva. La intenció és una pedalada nocturna pel 

voltant i l’interior de Barcelona. 

 
 

 

 

VOCALIA DE CULTURA 

 

(XX) El pelegrí de Gurb (matí) – Passeig pel 
centre històric de Vic (tarda) 

 

Diumenge, 24 de novembre 

En aquesta vintena sortida de la Vocalia de Cultura, organitzem dues interessants 
activitats: al matí anar a conèixer una tradició jacobea recuperada recentment a la 
parròquia de Sant Andreu de Gurb i a la tarda fer un passeig pel Centre Històric de Vic 
(Osona). 

Al matí. El Pelegrí de Gurb. 

Als anys 1240 i 1241, trobem documentat que els habitants de la parròquia de Gurb van 
enviar un pelegrí a Sant Jaume de Compostel·la perquè pregués per tots, quan el terme 
es trobava en necessitat per causa de les epidèmies o d’altres adversitats. Enguany es 
previst fer la sisena edició d’aquesta recuperada tradició jacobea. Podeu consultar un 
interessant article sobre aquest tema, fet per Núria Boltà en Terrassa Jacobea, 5 
(setembre-octubre 2018), pàgines 15 i 16. 

Itinerari previst: Ermita de Sant Roc, Serrat de la Bassa, el Puig, la Casa Nova del Puig, 
Pont del Rec del Puig, església parroquial de Sant Andreu de Gurb (romànica), Rec de 
Terrers, Can Jupeta, Can Torrentó, Cal Corbó, la Casanova de Vila-seca, Antigues escoles 
de Gurb i finalitza a la capella del Beato. Uns 4 km aprox. Dificultat Baixa. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


Per la tarda: Passejar-se pel centre històric de Vic és passejar-se pel passat i la història 
del nostre país. Una ruta senyalitzada permet fixar-se en trenta edificis, tots d’interès 
històric, arquitectònic o artístic, entre els quals destaquen el Temple Romà del segle II; 
les muralles del segle XIV; la catedral, els ponts medievals del Remei i de Queralt, la 

plaça del Mercadal i la casa de la ciutat… 

Itinerari previst: Pont del Remei, Hospital de la Santa Creu, església i Convent de Sant 
Domènec, església de Sant Antoni Maria Claret, Catedral, Palau Episcopal, Pont de 
Queralt, les Adoberies, l’Albergueria, església dels Dolors, el Cloquer, Call Jueu, església 
de la Pietat, Temple Romà i Castell dels Montcada, Muralles de Pere III, església i convent 
de Santa Teresa, l’Estudiant de Vic, església de Sant Felip, el Mercadal, la Casa de la 
Ciutat, Casa natal de Sant Miquel dels Sants i església de Sant Just. 

* 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: 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 30 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 21 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). 

 
 

 
 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

 

Matinal al a Mont Sant Benet, Tines, 3 Salts, Sant 
Benet del Bages 

 

Diumenge, 24 de novembre 

 
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 Mont Sant Benet: 

punt verd de la ruta https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/mont-sant-benet-
navarcles-tines-3-salts-sant-benet-del-bages-01-12-2015-11556444 

http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/06.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/07.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/07.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/08.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/11.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/12.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/13.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/13.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/14.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/15.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/16.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/18.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/19.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/19.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/20.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/21.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/22.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/22.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/24.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/30.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/00.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/01.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/01.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/03.pdf
http://guia.vic.cat/vicgis/doc/ruta_turistica/04.pdf
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/mont-sant-benet-navarcles-tines-3-salts-sant-benet-del-bages-01-12-2015-11556444
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/mont-sant-benet-navarcles-tines-3-salts-sant-benet-del-bages-01-12-2015-11556444


Hora de sortida a Mont Sant Benet: 09:00h 

Descripció de la ruta: ruta circular de nivell fàcil de 12.5Qm 

HISTÒRIA DEL MONESTIR DE SANT BENET 

El monestir benedictí de Sant Benet de Bages, situat al terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages, és un dels conjunts monàstics de l’Edat Mitjana més ben conservats de 
Catalunya. 

Fundat l’any 960 pels nobles Sal·la i Ricardis fou consagrat l’any 972 amb una primera 
església preromànica que al segle XII fou substituïda per l’actual església d’estil romànic, 
construint també un claustre de petites dimensions, recollit i acollidor i conformat per 64 
capitells tots ells esculpits i originals encara avui dia. Al segle XIV s’edifica un nou celler 
gòtic de grans dimensions. 

El segle XVI resultà ser una època d’esplendor pel monestir amb l’abat Pere Frigola, 
que impulsà grans reformes a tot el conjunt del monestir erigint el sobreclaustre i el Palau 
de l’Abat. 

L’any 1594 Sant Benet de Bages s’annexionà al monestir de Montserrat i durant els segles 
XVII i XVIII funcionà com escola d’arts i residència de monjos ancians, època en que el 
monestir seguí creixent amb la construcció de l’Edifici de Migdia ja d’estil barroc. 

Fou a l’any 1835 amb l’aprovació de l’anomenada “Desamortització de Mendizábal”, que 
els monjos de Sant Benet es veieren obligats a fugir del monestir, i aquest restà 
abandonat fins que l’any 1907 Elisa Carbó i Ferrer, mare del pintor modernista Ramon 
Casas, adquireix el monestir amb la intenció de transformar-lo en residència d’estiueig 
familiar. 

L’any 2000 el monestir de Sant Benet de Bages fou adquirit als hereus de la família 
Casas per l’Obra Social de Caixa Manresa, que l’estudià, el restaurà i l’integrà en el 
conjunt de Món Sant Benet, inaugurant-lo al públic el novembre de l’any 2007. 

Actualment Món Sant Benet forma part de la Fundació Catalunya La Pedrera, una 
fundació amb vocació social que ofereix oportunitats als que més ho necessiten, fomenta 
el talent, la creació, l’educació, i conserva el patrimoni natural i cultural arreu del territori. 

Cal portar pals de marxa nòrdica, aigua i esmorzar. 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 

Inscripció abans del divendres dia 22/11/19 al telèfon 680924822 

o al correu t-marxanordicaterrassa@hotmail.com 

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. 

Mirar condicions de participació. 

 

mailto:t-marxanordicaterrassa@hotmail.com


 

 

VOCALIA DE SENDERS 2008 

 

Camins del Sender de Gran Recorregut de Catalunya GR2 
La Jonquera – La Garriga 

 

6ª etapa: Les Comelles - Rupit 
 

Dissabte, 30 de novembre 

La sisena etapa del GR 2 surt de la zona volcànica per Les Comelles i es dirigeix al sud 
recorrent la vall d’en Bas. El camí es torna més abrupte a mesura que s’acosta a Rupit i 
a l’espai natural del Collsacabra. 

Itinerari previst: 

Les Comelles (600 m). Portell de Sant Miquel (910 m). Font de Pibernat. Can Pibernat. 
Torrent de la Clapera. Torrent de la Batllia. Falgar d’en Bas (954 m). Coll de Saiols (1.100 
m). Can Bosc (1.040 m). El Collell (970 m). Riera de Rupit. Molí del Soler. Rupit (822 m). 

Distància: 19,43 kilòmetres. 

Vocals: Núria Arnan, Isidre Isern i Antònia Roman. 

Sortida: a les 07:00h. del matí davant del camp de futbol del Terrassa. A les 07:10h 
davant del Mercadona de la Rambla. 

Pressupost: cost de l’autocar socis 17 euros / no socis 20 euros. 

Inscripcions: al telèfon 649 425 011 (vespres) i al WhatsApp del grup, abans del 23 de 
novembre. 

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

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

Nota 3: Tots els que estiguin inscrits tenen el deure de fer efectives les despeses de la 
seva plaça d’autocar. 

Nota 4: L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se 
els participants durant l’etapa programada. 

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 

 

(VI) El Palà de Torroella – Súria – Callús 
Ruta del Cardener (Solsonès – Bages) 

 

*Diumenge, 1 de DESEMBRE 

6a. etapa d’aquest cicle que té com a fil conductor el Cardener, el qual seguirem des del 
naixement fins a la seva confluència amb el Llobregat, després de recórrer prop de 125 
km. 

En aquesta ocasió visitarem -entre altres elements d’interès- els nuclis històrics de Súria 
i Callús. En gran part del traçat seguirem el Camí Ral de Súria a Manresa. 

Itinerari previst: El Palà de Torroella, església parroquial de Sant Llorenç, Gibergues, 
Gibergues de Dalt, torrent de la Font del Llop, estela-menhir, Serrat de Pujadors, 
Necròpoli de Can Banyes, can Sivilla, Camí de la Sal, riera d’Hortons, Cal Trist, Mig Món, 
entrem a Súria pel carrer de Sant Jaume i el Portal de Cardona, Poble Vell, castell de 
Súria, església de la Mare de Déu, del Roser, Plaça Major, Pont de Salipota, església 
parroquial de Sant Cristòfol, Ca l’Abadal, Canal de Reguant, Pont de Reguant sobre el 

Cardener, Reguant, Capella de Sant Ignasi, Creu de Perpinyà, Torre de la Pobla, Molí de 
la Pobla, Resclosa d’Antius, la Pobla (ruïnes), Camí Ral de Súria a Manresa, Antius, Fàbrica 
d’Antius, l’Hostal Nou, Barraca del Camí de la Sal, Tines dels Manxons, els Manxons, Pont 
de la Carretera sobre el Cardener,  entrem de Callús (església parroquial de Sant 
Sadurní). Uns 14 km aprox. Dificultat Baixa. 

* 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 fer les inscripcions: dijous 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). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

 

 


