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 PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 número 143 

 - - - - - - - - - - - 

DESEMBRE 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 

Desembre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 1 (VI) E Palà de Torroella – Súria - Callús 
Ruta del Cardener 

(Solsonès – Bages) 

 

HISTÒRIA 

 

Dissabte 7 Puigllançada amb raquetes de neu - MUNTANYA 

Dimarts 10 Assamblea Gral Ordinària - Excursionistes.CAT 

Dimecres 11 Visita cultural a Cardona - VETERANS 

Dissabte 14 Entre Terrassa i Sabadell (dinar de Nadal) diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 15  Caminada per les malalties minoritàries La marató TV3 
HISTÒRIA i Marxa 

Nòrdica 

Divendres 20 Llums nadalencs a Barcelona 
 

nocturna 

 

C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 22 5a etapa: Ulldemolins a Bellaguarda 
Camins de St. Jaume de 

Tarragona a Mequinenza 
HISTÒRIA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
* A TOTS ELS ASSOCIATS I ASSOCIADES: 
 

Us recordem que heu de renovar la vostra condició de socis/sòcies, ingressant 
20€ (si rebeu el programa d’activitats per correu electrònic) o 25€ (si el rebeu per 
correu postal). El número IBAN del compte és el  ES84 0182 6260 0802 0802 0521 
(BBVA). Us preguem indiqueu NOM i COGNOMS per facilitar la vostra 
identificació. 
* ALS QUI DESITGEU ASSOCIAR-VOS: 
 

Heu de passar un dimarts no festiu per la nostra seu social, amb la finalitat de 
complimentar alguns tràmits administratius. Es una condició indispensable.  
 

 

* ALS QUI DESITGEU TRAMITAR LA TARGETA DE LA FEEC.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOCALIA D’HISTÒRIA 

 

(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). 

 

 
 

 



VOCALIA DE MUNTANYA 

 

Puigllançada amb raquetes de neu 
 

Dissabte, 7 de desembre 

Des d’Excursionistes.cat us presentem una ruta fàcil per iniciar-nos amb les raquetes de 
neu, en aquesta ocasió farem el cim del Puigllançada (2.409 m) bonic mirador de la 

Cerdanya, sortim des de l’estació d’esquí de la Molina concretament des del sector dels 
Alabaus. 

– Itinerari: Alabaus (1.828 m) – Cap de la Comella – Cap de les Costes de l’Huguet (2.210 
m) – Amorridor de Rus (2.300 m) – Puigllançada (2.409 m) – Alabaus (1.828 m). 

– Distancia: 8 km              – Desnivell: 581 m            – Temps. 5h (sense parades) 

– Vocals: Pep Roca, Inés Valero i Jaume Pavón. 

– Joc i hora de la sortida: Horel Don Candido de Terrassa a les 6h. 

– Desplaçament: Amb vehicles particulars els costos de benzina i peatges seran repartits 
entre els diferents ocupants del vehicle. 

– Inscripcions: De l’1/12 fins al 5/12 trucant al 636214880 de 17 h a 22 h. 

 

 

EXCURSIONISTES.CAT 

 
Assamblea General Ordinària 2019 

 

Dimarts, 10 de desembre 

Hora:  a les 19:00 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: 

1r.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

2n.  Estat de Comptes a 5 de desembre de 2019. 



3t.   Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2020. 

4r.  Activitats realitzades per les diferents vocalies al llarg de l’any 2019. 

5è.   Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2020. 

6è.   Precs, preguntes i suggeriments. 

 

 

VOCALIA DE VETERANS 

 
Visita cultural a Cardona 

 

Dimecres, 11 de desembre 

En aquesta ocasió ens  desplaçarem en autocar cap a Cardona i pel cami ens pararem 
per esmorzar en algún dels bars que trobarem. 

Després, continuarem camí en autocar cap a Cardona per ser-hi abans de les 10 i poder 
fer una visita guiada a la Colegiata que tenim preparada especialmente per nosaltres. 

Un cop feta la visita, tornarem a pujar al autocar per anar a les antigues mines de sal, i 
fer una visita també guiada pel interior de les mateixes. 

Després, tenim previst desplaçarnos a un típic restaurant de la zona, on podrem gaudir, 

d´un bon apat de germanor i celebrar el Nadal tots plegats. 

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

Desplaçament en autocar. No hi ha caminada. 

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

Vocal: Antonio Hernández 

Notes: 

Pressupost: 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 el 3 i el 9 de Decembre 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. 

Les despeses culturals d´aquesta sortida serán a càrrec de la Vocalía de Veterans de 

Excursionistes.cat 

 
 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Entre Terrassa i Sabadell 
(dinar de Nadal) 

 

Dissabte, 14 de desembre 

Excursió diurna. 

Per a aquest mes de desembre, i com cada any per aquestes dates, farem una ruta 
senzilla per acabar dinant tots junts en un Restaurant i cel.lebrar plegats un any més de 
rutes. 

La ruta transcorrerà entre Terrassa i Sabadell; l´anada la farem per la zona de Mossèn 
Homs cap a Can Bonvilar i Castellarnau per la marge dreta de la carretera entre 
Matadepera i Sabadell, per una zona que quasi tots coneixeu però amb algun raconet que 
potser no tots hi heu passat. Arribarem a Sabadell per Can Deu, i, allà, per carrils bici, 
anirem a buscar el Bosc de Can Deu, que remontarem sencer fins trobar la carretera, que 
atravessarem per tornar a Terrassa en direcció a Mossèn Homs. Depenen del temps, 

podrìem allargar la ruta en direcció a Matadepera i després baixar cap a Terrassa en 
direcció al barri de Can Roca, sempre per camins en bon estat i sense cap dificultat 
tècnica. En total no farem més de 25-30 Km. Intentarem fer el dinar al Restaurant La 
Hípica de la Carretera de Rellinars; allà hi hem estat vàries vegades en grups grans, es 
menja bé i el preu és raonable. 

El lloc de trobada serà a l´estació de Terrassa Est de la Renfe, a les 9:30 minut amunt 
minut avall. La tornada es podrà fer havent dinat, cadascú serà lliure de marxar quan li 

convingui. 

* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades i esmorzar. El 
dinar el farem en un restaurant prèviament concertat. Ja us en donarem detalls, així com 
el menú previst. Tindrem en compte al·lèrgies i qualsevol altra particularitat. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: Per la gent de Terrassa no hi ha cap cost, doncs la ruta és circular. Per la 
gent de fora, el bitllet de tren d´anada i tornada corresponent. També es pot venir en 
cotxe. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 8 de desembre) 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, 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


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 
del parc de Montesquiu. 

 

 

T-MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 

i la VOCALIA D’HISTÒRIA 

Caminada per les malalties minoritàries 
La marató de tv3 

 

Diumenge, 15 de desembre 

T-MARXA NÒRDICA TERRASSA – EXCURSIONISTES.CAT – AMICS DEL CAMÍ DE 
SANT JAUME DE TERRASSA 

Diumenge, 15 de desembre de 2019 

CAMINADA POPULAR i DE MARXA NÒRDICA 
de 7 Qm pels voltants de la Torre de Mossèn Homs 

T-Marxa Nòrdica Terrassa, Excursionistes.Cat i Amics del Camí de Sant Jaume 
de Terrassa, organitzem dintre de les activitats previstes de la MARATÓ DE TV3, 
enguany dedicat a les Malalties Minoritàries, la Caminada Popular i de Marxa 
Nòrdica de 7 Qm pels voltants de la Torre de Mossèn Homs. 

QUÈ SÓN LES MALALTIES MINORITÀRIES? 

Les malalties minoritàries són patologies molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 
persones per cada 10.000. Actualment, n’hi ha descrites unes 7.000 i al voltant del 80% 
són d’origen genètic. Inclouen un conjunt de malalties molt diferents entre si, però tenen 
en comú que acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants. 

QUANTES PERSONES HI HA AFECTADES? 

A Catalunya, es calcula que hi ha 400.000 persones amb una malaltia minoritària. Com 
que són tan desconegudes, poc freqüents i nombroses, sovint el diagnòstic correcte triga 
anys a arribar. Un cop diagnosticats, el 40% dels pacients no tenen tractament. Segons 
els experts, dos dels objectius més urgents de la recerca en malalties minoritàries són 
les proves per detectar-les en el moment de néixer i els tractaments eficients i segurs, 
com la teràpia gènica, que s’ha desenvolupat molt en els darrers anys. Els recursos 
recaptats per La Marató 2019 contribuiran a impulsar aquests i altres objectius de la 
recerca. 



Més informació al següent tríptic= 
http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/2/6/1568792245962.pdf 

Lloc i hora: Torre de Mossèn Homs (Escola d’Hosteleria) a les 9.30 del matí. Sortida de 

la Caminada: a les 10 del matí. 

Aportació mínima: 5 € 

En finalitzar la Caminada hi haurà un petit avituallament. 

Us esperem 

 

 

 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Llums nadalencs per Barcelona  
(nocturna) 

 

Divendres, 20 de desembre 

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/2/6/1568792245962.pdf


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’estació de RENFE de Sant Andreu Arenal i serà un 

recorregut pels principals carrers de Barcelona per gaudir de la seva il·luminació 
nadalenca i per rodar una estona tranquil·la pels carrils bici que ens ofereix la ciutat. 
Farem una sortida d’uns 25 km aproximadament sense cap mena de dificultat. Pararem 
en algun lloc adient del recorregut per menjar quelcom. 

* Lloc i hora de sortida: A l’estació de Renfe de Terrassa a les 19.20 hores. Agafarem el 
tren que surt a les 19.30 i baixarem a Sant Andreu Arenal. Començarem a rodar a les 

20.10 h. 

* Tornada: En tren dels FGC, des de Plaça Catalunya. Arribada màxima a Terrassa a les 
02.30h aprox. 

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

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: bitllet d’anada i tornada a Barcelona. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 18 de desembre) 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 veure els 

llums nadalencs de Barcelona. 

 
 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

5a etapa: Ulldemolins a Bellaguarda 
Camí de Sant Jaume de Tarragona a Mequinenza 

 

Diumenge, 22 de desembre 

Distància: 18 km. 
Dificultat: moderada 

Itinerari previst: 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


ULLDEMOLINS, Av. de la Verge de Montserrat, Mare de Déu de Loreto, Carrer de Loreto, 
Carrer Major, Plaça de l’Església, Sant Jaume Apòstol, Carrer del Balç, Carrer del 
Montsant, Carrer de Santa Magdalena, Pista de les Ermites, Riuet del Teix, Barranc de 
Sant Antoni, Camí d’Ulldemolins a Margalef, Molí de l’Espasa, La Llisera, Coll del Prat, 

Font de la Gleva, Cadolles fondes, Camí de Fraguerau, Roca Balladora, Font del Bargalló, 
Los Tres Jurats Petits, Los Tres Jurats, Pont penjant, Barranc de Sant Bartomeu, lo Bonet, 
Sant Bartomeu de Fraguerau, Camí de Sant Bartomeu, Mas de l’Esclauet, Cova de Pere 
Queralt, Les Crestes de la Serra de Llena, PERILL!! Crta. C2-42 (INTERSECCIÓ AMB EL 
CAMÍ DEL MAS DEL METGE) Bassa artificial al punt kilomètric 25,5. Tram de carretera 
fins el punt kilomètric 20,5, La Venta, tornarem a reseguir un tram de la crta. C-242, 
Camí Vell de Coll de Grau, Coll de Grau, (INTERSECCIÓ AMB LA CRTA. T-713), Mas del 
Barba, Vall de la Socarrada, Alzina de la Socarrada, Les Sorts, BELLAGUARDA, Carrer del 

Pou, Carrer Major, Església de Sant Antoni Abat. 

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

* Activitat organitzada conjuntament amb Excursionistes.cat. 

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

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 € (només autocar), els menors 
de 18 anys, 7 €. Els associats/des a l’atur 10 €. 

* El desplaçament es farà amb un autocar de 55 places. Data límit per fer les inscripcions: 

dijous 19 de desembre o 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: Bellaguarda a Llardecans. 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                      

 

 

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

 

 


