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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 

Gener 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Divendres 10 Passeig de les Aigües nocturna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 12 Puig de Coma d’Or amb raquetes de neu Cims comarcals MUNTANYA 

Dimecres 15 Sortida a Sant Feliu de Guíxols - VETERANS 

Dissabte 18 El Penedès diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 19 
6a etapa: Ulldemolins (Serra de la Llena a 

La Granadella) 

 

Camins de Sant Jaume 

per Catalunya: Tarragona 

- Mequinenza 

 

HISTÒRIA 

Dissabte 25 7a etapa: Rupit – Vilanova de Sau 
 

Camins del GR 2: 
La Jonquera – La Garriga 

 

SENDERS 2008 

Dimecres 29  
Sortida de tot el dia per la Serra de Queralt 

(voltants d’Igualada) 
- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

Passeig de les aigües 

 

Divendres, 10 de gener de 2020 

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. 

 
 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


 

VOCALIA DE MUNTANYA 

Puig de Coma d’Or amb raquetes de neu 

 

Diumenge, 12 de gener de 2020 

Des d’Excursionistes.cat us presentem una ruta fàcil per iniciar-nos amb les raquetes de 
neu, en aquesta ocasió farem el cim del Puig de Coma d’Or (2.826 m). El Puig de la Coma 
d’Or és un cim bonic i emblemàtic situat entre Porté-Puymorens i el Carlit. D’accés senzill 

i accessible durant tot l’any fa que sigui una zona amb molta afluència de gent tant a 
l’hivern com a l’estiu. A més, les vistes que ofereix a 360º fan d’aquesta muntanya un 
mirador privilegiat, sobretot de l’extensa i solitària regió de l’Arieja. 

– Itinerari: Coll de Pimorent (1915 m) – Coma d’en Garcia. – Portella de la Coma d’en 
Garcia (2534 m) – Cap de Llosada (2724 m) – Puig de Coma d’Or (2.826 m) – Puig de 
Coma d’Or SSE (2822 m)- Rec de Cortal Rossó – Cabana de Cortal Rossó – Coll de 

Pimorent (1915 m). 

– Distancia: 15,7 km        – Desnivell: 997 m            – Temps. 6h (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’1/1 fins al 11/1 trucant al 636214880 de 17 h a 22 h. 

 

 

 
 

VOCALIA DE VETERANS 

 

Sortida a Sant Feliu de Guíxols 
 

Dimecres, 15 de gener de 2020 

Sortida de tot el día.     

Per començar el nostre cicle de caminades del nou any 2020, un proposem una passejada 
pel Massis d´Ardenya a les comarques costeres entre Sant Feliu de  Guixols i Tossa de 

Mar. Seguirem alguns trams del GR-92 i altres del PRC-101. 



 

Començarem la nostra caminada a un dels punts més alts del Massis, i concretament, a 
l´ermita de Sant Grau d´Ardenya. Aquesta ermita data del secle XVI i está consagrada a 
Sant Grau, que es el patró dels fanalers (ofici ja desaparegut) i es també el protector del 
bestiar. Està situada entre Sant Feliu de Guixols i Tossa de Mar, a una alçada de uns 380 

m. 

El autocar ens deixarà a peu de l´ermita i, per tant, el nostre camí será gairebé tot de 
baixada, cap a Sant Feliu. Acabarem la caminada en un excel-lent mirador sobre la badía, 
on hi ha l´ermita de Sant Elm, a una curta distancia de la població. 

Pel camí trobarem algunes fonts i molts monuments megalítics, aixi com enormes alzines 

sureres, que van ser la principal riqueza de la zona ja fa molts anys. 

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

Desplaçament en autocar. 

Llargada de la caminada : 11 Km. 

Desnivell de pujada: uns 210 m 

Desnivell de baixada : uns 350 m. 

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). Veure nota al final d´aquesta ressenya. 

Cal fer la inscripció entre el 1 i el 13 de Gener 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 

NOTA IMPORTANT: Per raons de l´organització del restaurant, les persones que desitjim 
menjar de restaurant tindràn de haber escollit el seu menú i haberlo informat al Joan 
Miquel no més tard del día 9 de Gener. 

 

 

 



 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

El Penedès 
 

Dissabte, 18 de gener 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. 

Ruta pel Penedès que començarem a l´Estació de Renfe de L´Arboç; passarem pels 
pobles de Sant Jaume dels Domenys, Castellví, La Múnia i Santa Margarida i els Monjos; 
des d´aquesta última població anirem cap a Vilafranca del Penedés, on està previst 
d´acabar la ruta passant per l´Antic cap d´aviació i refugi antiaeri del Serral. El 
recorregut no presenta gaires complicacions més enllà de les ondulacions típiques del 
Penedès. En total uns 40-45 km. 

* Lloc i hora de sortida: Estació del Nord de la Renfe de Terrassa, a les 7:20, el tren surt 
a les 7:37h i arribarem a l´Arboç a les 9:28h per fer el café i començar a pedalar. 

* Tornada: al llarg de la tarda des de l´estació de Renfe de Vilafranca del Penedès. Qui 
vulgui i trobi la combinació entre tren i cotxe pot optar per aquesta opció. 

* Material necessari: bicicleta, casc, 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. 

* Pressupost: Bitllet d´anada i tornada de tren. 

* És obligatori fer la inscripció (fins ) 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 conèixer 
les contrades del Penedès 
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VOCALIA D’HISTÒRIA 

 

Camins de Sant Jaume per Catalunya 

Tarragona - Mequinenza 
 

6a etapa: Ulldemolins  
(Serra de la Llena a La Granadella) 

 

Diumenge, 19 de gener de 2020 

Distància: 
19,7 km. El recorregut complet. 
12,2 km. Ermita de Sant Bartomeu de Fraguerau-Bellaguarda. 
15,5 km. si només fem Serra de la Llena-La Granadella. 
Dificultat: moderada 

Us donem la benvinguda a una nova temporada de sortides. El mes passat les forces de 

la natura no ens vam permetre visitar la bonica ermita de Sant Bartomeu però aquesta 
vegada tothom que vulgui tindrà la possiblitat de fer-ho. 

Itinerari previst: 
ULLDEMOLINS, Serra de la Llena, Bassa artificial al punt kilomètric 25,5 de la carretera 
C-242, intersecció amb el Camí del Mas del Metge, Cova de Pere Queralt, Mas de 
l’Esclauet, Camí de Sant Bartomeu, Sant Bartomeu de Fraguerau, tindrem que refer el 

camí fins la carretera, 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 16 de gener 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: La Granadella a Maials. 

http://hotmail.com/
http://gmail.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 

 
 

 

VOCALIA DE SENDERS 2008 

 

Camins del Sender de Gran Recorregut de Catalunya GR2 

La Jonquera – La Garriga 
 

7ª etapa: Rupit – Vilanova de Sau 
 

Dissabte, 25 de gener de 2020 

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 DE VETERANS 

Sortida de tot el dia per la Serra de Queralt 
(voltants d’Igualada) 

 

Dimecres, 29 de gener de 2020 

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 kilometre 1,5. Anirem per la dreta de la carretera fins un camí que es 
dirigeix a can Rafeques i a Cal Fum. La ruta está 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 15 i el 27 de Gener 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                      

 
 

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

 

 


