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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 

Febrer 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Diumenge 2 
(VII) Callús- Sant Joan de Vilatorrada – 

Manresa 
Ruta del Cardener 

(Solsonès – Bages) 
HISTÒRIA 

Diumenge 9 
Puig de Bastiments i Puig de Prat de 

Bacivers 
Cims comarcals MUNTANYA 

Diumenge 9 
Diumenge de raquetes de neu a Tuixent – 

La Vansa 
- 

T-Marxa Nòrdica 

Terrassa 

Dimecres 12 
Sortida de tot el dia a Sorà i el cim de 

Boixader 
 VETERANS 

Dissabte 15 Sortida en bici per la zona de Manresa / Vic 
- 

 

C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 16 
7a etapa: Ulldemolins (Serra de la Llena a 

La Granadella) 

 

Camins de Sant Jaume 

per Catalunya: Tarragona 

- Mequinenza 

 

HISTÒRIA 

Diumenge 23 
Diumenge de la Marxa Nòrdica a 

Talamanca 
- 

T-Marxa Nòrdica 

Terrassa 

Dimecres 26 
Sortida de tot el dia a la Tossa de Montbui 
/Serra de Queralt – Voltants de Igualada) 

 
- 

 

VETERANS 

Dissabte 29 7a etapa: Rupit – Vilanova de Sau 
 

Camins del GR 2: 
La Jonquera – La Garriga 

 

SENDERS 2008 

 



 

 

*Diumenge 1 
MARÇ 

(VIII) Manresa – Castellgalí – Sant Vicenç 
de Castellet  

Ruta del Cardener 

(Solsonès – Bages) 
SENDERS 2008 

*Dissabte 28 
MARÇ 

8a Etapa: Vilanova de Sau – Sant Julià de 
Vilatorta 

 
Camins del GR 2: 

La Jonquera – La Garriga 

 

SENDERS 2008 

 

 

* * * 

 

Informar que el 26 d’abril està previst fer la Jornada de germanor 
d’Excursionistes.cat. Al programa del mes de març es concretaran les activitats 

i el lloc del dinar. 
 

* * * 

 

 

 
 

 
* 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 

Ruta del Cardener (Solsonès – Bages) 

(VII) Callús- Sant Joan de Vilatorrada – Manresa 

Diumenge, 2 de febrer de 2020 

7a. 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, 
Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. En gran part del traçat seguirem el Camí Ral 
de Súria a Manresa. 

Itinerari previst: Callús (església parroquial de Sant Sadurní), el Cardener, Cal 
Morales,Cal Gasparó, Cal Llebrer, Cal Mingo, Cal Frare, Cal Celdoni, El Molinet, Can 
Badrenes, Can Daques, Can Carlot, Cal Pere, Can Canals Nou, Can Rojas, Can Canals, 
riera de Fonollosa, Plans de Sant Joan, entrem al nucli urbà de Sant Joan de Vilatorrada, 
Mas Sant Joan, església vella de Sant Joan, església parroquial de Sant Joan de 
Vilatorrada, torrent del Canigó, entrem al municipi de Manresa pel polígon industrial del 
Pont Nou, Camí Vell de Rajadell, Pont Nou sobre el Cardener, Font de Neptú, Creu de 
Terme, emplaçament del desaparegut Portal de Valldaura, parròquia de la Mare de Déu 

de la Mercè, i arribarem a la Plaça Major de Manresa. Uns 12 km aprox. Dificultat Baixa. 

* 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 40 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 30 de gener -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 

Puig de Bastiments i Puig de Prat de Bacivers 

 

Diumenge, 9 de febrer de 2020 



 

Des d’Excursionistes.cat us convidem a una nova ruta de raquetes de neu, en aquesta 
ocasió farem els cims del Bastiment (2.883 m) i Prat de Bacivers (2.845m). El Bastiment 
és la muntanya més alta i poder la més clàssica de la vall de Camprodon i s’eleva 
majestuosa per sobre de les valls que l’envolten. El pic de Prat de Bacivers és un 

complement ideal per una  bonica sortida de muntanya. 

– Itinerari: Carretera de Vallter 2000 – Refugi d’Ulldeter (2.235 m) – Coll de la Marrana 
(2.529 m) – Puig de Bastiment (2.883 m) – Puig de Prat de Bacivers (2.845 m) 

– Distancia: 10 km           – Desnivell: 900 m            – Temps. 5h30′ (sense parades) 

– Material: Botes de muntanya, raquetes de neu, bastons (amb rosetes), grampons – 
paravent i roba d’abrigar – esmorzar i dinar. 

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

– Joc i hora de la sortida: Hotel Don Candido de Terrassa a les 5h 30′. 

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

– Inscripcions: De l’1/2 fins al 8/2 trucant al 636214880 de 17 h a 22 h. 

 

 

 

 

T- MARXA NÒRDICA DE TERRASSA 
 

Diumenge de raquetes de neu 
a Tuixent – La Vansa 

 

Diumenge, 9 de febrer de 2020 

Sortida de tot el día.     

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

LLOC DE TROBADA A TERRASSA: Hotel Don Cándido 

HORA DE TROBADA A TERRASSA: 06:30h 

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA: ruta d’uns 6Qm de desnivell moderat per un dels 
camins  senyalitzats de raquetes de neu de l’estació de Tuixent-La Vansa. Imprescindible 
treure forfait per poder fer l’activitat. A l’hora de fer la inscripció cal indicar si necessiteu 
raquetes i botes per poder fer la reserva, la qual la tramitarem de forma grupal. 

Portar aigua i esmorzar (opcional), esmorzarem a un bar a Sant Llorenç de Morunys 
abans d’anar cap a l’estació. 



 

Dinar de menú de 12€ al Restaurant de l’Estació d’Esquí. 

Inscripcions fins dimecres 05/02/2020 al 680924822 (Pep) 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. Convenient portar cadenes. 

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 

Sortida de tot el dia a Sorà i el Cim de Boixader 
 

Dimecres, 12 de febrer 

Sorà està format per un petit nucli de masies disseminades que s’han dedicat 
històricament a l’agricultura i la ramaderia. Rodejat de boscos, rieres i torrents, amb un 
cert aïllament natural respecte dels pobles veïns, Sorà respira tranquil·litat. La ruta ens 
portarà fins el cim de Boixader o de Duocastella. (Es un dels cims dels països catalans, 
951m).Per pujar fins dalt tenim de d´ajudarnos d´una cadena per superar uns passos 
pedregosos i perillosos. El vocal de excursionistes.cat que sigui responsable de la sortida 

determinarà si es convenient o no pujar fins dalt ja que hi ha una “timba” a banda i banda 
que no es recomana a gent amb vertigen. Els que pujin fins dalt gaudiràn d´una bona 
panoràmica del Bisaura. De tornada passarem per Rocafiguera on coneixerem la Bella 
Antònia, una gran sequoia d’uns 30 metres d’alçada i 5 d’amplada a un metre del terra 

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

Desplaçament en autocar. 

Llargada de la caminada: 9,5 Km. 

Temps de la caminada: unes 5 h. 

Desnivell de pujada: 330 m 

Desnivell de baixada: 330 m. 

Tornada cap a Terrassa: A mitja tarda. 

Vocal: Antonio Hernández 

Notes: Pressopost: Autocar 15 € socis. 20 € no socis. Restaurant 15.-€ 



 

Cal fer la inscripció entre el 29 de Gener i el 10 de Febrer. 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 

 

Sortida en bici per la zona de Manresa / Vic 
 

Dissabte, 15 de febrer de 2020 

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

En aquesta ocasió, degut al fort temporal que ha sofert el territori al mes de gener, encara 
no us podem avançar la ruta concreta que farem. La nostra idea és fer-ne una no massa 
llarga ni complicada, que seria en principi per la zona de Manresa o per la de Vic. Una 
vegada preparades us donarem la informació concreta a través del nostre xat, o, si alguna 
persona ho demana, per mail. Estigueu al cas, doncs, no deixarem de fer la sortida com 

sempre! 

* Material necessari: bicicleta, casc (Recomanable sempre, OBLIGATORI EN CARRETERA 
excepte en dies de molta calor i pujades fortes (DGT)), esmorzar, alguna cosa per picar 
i dinar. Si trobem algun lloc adient per dinar sense entaular-nos massa farem com 
sempre. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 13 de febrer) 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 per conéixer 
el nostre territori) 

 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


 

 
 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

 
Camins de Sant Jaume per Catalunya 

Tarragona - Mequinenza 
 

7a etapa: Ulldemolins  
(Serra de la Llena a La Granadella) 

 

Diumenge, 16 de febrer 

Distància: 15,6 km. Dificultat: moderada  

Us donem la benvinguda a una nova temporada de sortides. El mes passat les forces de 
la natura ens vam obligar a suspendre la sortida prevista però ara la reemprenem amb 
més il.lusió que mai. 

Itinerari previst:  

ULLDEMOLINS, Serra de la Llena, Bassa artificial al punt kilomètric 25,5 de la carretera 
C-242, 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, Carrer de 
les Eres, Pallissa del Ballester, Camí de les Solanes, Vall dels Horts, Mas de Cal Barber, 

Camí de les Tanes, Parc eòlic de les Rotes, bassa, Les Eroles, Crta. C-242, Granja del 
Botiguer, Crta. de Reus, LA GRANADELLA, Carrer de la Pobla, Sta. Maria de Gràcia, Pla 
de la Vila. 

* 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 13 de febrer 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. 

mailto:amicscamisantjaume.terrassa@hotmail.com


 

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 DE TERRASSA 

Diumenge de la Marxa Nòrdica a Talamanca 
 

Diumenge, 23 de febrer 

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

LLOC DE TROBADA A TERRASSA: Hotel Don Cándido 

HORA DE TROBADA A TERRASSA: 08:00h 

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA: ruta circular de nivell moderat de 14.5Qm 

Track de la ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/talamanca-volta-de-
marxa-nordica-per-la-batalla-de-1714-12625727 

A l’àrea del municipi compresa entre el poble de Talamanca i el serrat de Mussarra tingué 
lloc, entre els dies 13 i 14 d’agost de 1714, la batalla de Talamanca, entre els 
austriacistes, a les ordres del marquès del Poal, i els borbònics, dirigits pel Conde de 
Montemar. Aquest episodi de la Guerra de Successió fou l’últim èxit dels austriacistes a 
Catalunya, abans de les capitulacions finals de Barcelona i Cardona durant el mes de 
setembre següent. 

Portar pals de marxa nòrdica, aigua i esmorzar. 

Inscripcions fins dissabte 22/02/2020 al 680924822 (Pep) 

Desplaçament en cotxes particulars, despeses a compartir. 

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. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/talamanca-volta-de-marxa-nordica-per-la-batalla-de-1714-12625727
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/talamanca-volta-de-marxa-nordica-per-la-batalla-de-1714-12625727
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serrat_de_Mussarra
https://ca.wikipedia.org/wiki/13_d%27agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/14_d%27agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/1714
https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Talamanca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Desvalls_i_de_Verg%C3%B3s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Carrillo_de_Albornoz_y_Montiel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Carrillo_de_Albornoz_y_Montiel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Successi%C3%B3_Espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cardona


 

 

VOCALIA DE VETERANS 

Sortida de tot el dia a la Tossa de Montbui 
(Serra de Queralt – Voltants de Igualada) 

 

Diumenge, 26 de febrer 

Ens desplaçarem amb autocar fins a Santa Margarita de Montbui, on iniciarem la nostra 
caminada pel costat de la carretera B-123, que va a Valls. Començarem caminant sobre 
l´asfalt fins al quilòmetre 1,5. Anirem per la dreta de la carretera fins un camí que es 
dirigeix a can Rafeques i a Cal Fum. La ruta està molt ben marcada i mentre s´avança 
entre camps de cultius el relleu de la Tossa de Montbui, está sempre present al horitzó. 
Es va pujant i ens endinsarem en el bosc fins arribar a Santa Margarita de Montbui. El 

punt més alt de la Tossa es a 621m. d´altitud i está presidit per una gran creu de ciment. 
El més important es, peró, el temple dedicat a Santa María i també el Castell Museu de 
Montbui. Farem per manera de poder fer alguna visita. 

LLoc i hora de sortida: Estació dels autobusos de Terrassa a 2/4 de 8 del matí. 

Llargada de la caminada: uns 10 km. 

Temps de la caminada: unes 4 h. 

Desnivell de pujada i baixada: 250m. 

Tornada cap a Terrassa: A mitja tarda 

Vocal: Joan Miquel Aznal 

Notes: 

Pressopost: Autocar 15 € (socis), 20 € (no socis). Restaurant 15.-€ 

Cal fer la inscripció entre el 13 i el 24 de Febrer del 2020. 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 DE SENDERS 2008 

 

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

 

7ª etapa: Rupit – Vilanova de Sau 
 

Dissabte, 29 de febrer 

Aquesta etapa inicia el seu recorregut a Rupit, a l’espai natural del Collsacabra. En aquest 
bonic poble de cases de pedra i carrerons, es pot prendre una variant que ofereix bones 
vistes dels cingles de Tavertet, una autèntica muralla rocosa, des de sota. Si no, cal 
continuar en direcció a la població de Tavertet i després davallar fins al pantà de Sau, 
que es creua per damunt de la presa. A la riba sud del pantà, s’hi troba Vilanova de Sau, 
porta d’entrada a l’espai natural de Savassona. 

Itinerari previst: 

Rupit (822 m). Can Rajols (1.080 m). L’Avenc (1040 m). Tavertet (869 m). La Riba. 

Presa  del pantà de Sau (400 m). Mirador de Sant Romà de Sau. Mas Francesc. La 
Coromina (480 m). Vilanova de Sau (558 m). 

Distància: 16,080 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 18 de 
gener. 

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 

Ruta del Cardener (Solsonès – Bages) 

(VIII) Manresa – Castellgalí – Sant Vicenç de 
Castellet 

 

*Diumenge, 1 de MARÇ* 

8a. etapa i cloenda 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 
Manresa i Castellgalí. En gran part del traçat seguirem el Camí de Sant Jaume de Manresa 
fins a Castellgalí. 

Itinerari previst: Manresa (Plaça Major, Via de Sant Ignasi, capella de Sant Marc), Pont 
Vell, Barranc dels Llops, Can Font dels Cirerencs, Pont sobre el Cardener -en aquest punt 

seguirem un tram per un corriol paral·lel al riu fins la confluència del Cardener amb el 
Llobregat, en el punt conegut com els Dos Rius. Posteriorment desfarem el traçat fins 
retrobar el camí-, Ajuntament de Castellgalí, església parroquial de Sant Miquel de 
Castellgalí, torrent de can Febrers, el Paià, Riera de Castellet, enllaç amb el GR 4, castell 
de Castellet, Pont sobre el Llobregat, i entrem al nucli urbà de Sant Vicenç de Castellet -
punt final d’aquest cicle de 8 excursions-. Uns 15 km aprox. Dificultat Baixa. 

* 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 40 places. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 27 de febrer -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 SENDERS 2008 

 

Camins del Sender de Gran Recorregut de Catalunya GR2 



 

La Jonquera – La Garriga 
 

8ª etapa: Vilanova de Sau – Sant Julià de 
Vilatorta 

 

*Dissabte, 28 de MARÇ* 

A la riba sud del pantà, s’hi troba Vilanova de Sau, porta d’entrada a l’espai natural de 

Savassona. Juntament amb les Guilleries, conforma un dels espais naturals més verges 
de la Catalunya central, on els boscos centreeuropeus i mediterranis s’alternen amb la 
roca nua per modelar un paisatge primigeni. Cal travessar-lo per arribar fins a Sant Julià 
de Vilatorta, entrada d’una zona on l’empremta de l’home és força més evident.  

Itinerari previst: 

Vilanova de Sau (558 m). Carretera N- 141. Cingles de Savassona (789 m). Els Munts. 
Salt de la Minyona. Coll Pedrís, Monastir de Sant Llorenç del Munt (780 m). Serrat de les 
Alzines, Collet. Sant Julià de Vilatorta (600 m).  

Distància: 12,31 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 18 de 

gener. 

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. 
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