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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
Setembre
Data

Activitat

Cicle

Vocalia

Dimecres 8

El Bruc

-

VETERANS

Dimecres 22

Avià – Riera de Clarà

-

VETERANS

Dissabte 25

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

Camins del GR 2:
La Jonquera – La Garriga

SENDERS 2008

* 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 VETERANS

El Bruc
Dimecres, 8 de setembre
La ruta és molt variada des del punt de vista geològic i de vegetació. I quasi tota l’estona
anirem per bonics corriols. Hi ha un despoblat, un pont natural de pedra, una font
d’aigües ferruginoses, unes coves, unes balmes …
Passarem per:
– Pont Foradat, pont de pedra natural. Sorprenent.
– La Font del Ferro de Castellolí.
– Les Coves de Can Llucià, de Castellolí, del Pas o de la Font del Ferro.
Fantàstiques!
– La Balma de Can Soteres.
– I vistes sobre Montserrat, sobre la Conca d’Òdena … i amb el punt de curiositat
d’estar per sobre del túnel del Bruc.
Llargada de la ruta: Uns 9,5 Km.
Desnivell: 280 m.
Dificultat: Fàcil
Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació d’autobusos a les 7:00 hores.
Tornada a Terrassa: Als voltants de les 14:00 hores
Pressupost: 8 EUR
Vocals: Antonio Hernández i Joan Miquel Aznal
Inscripcions:
A partir del dia 1 i fins el 6 de setembre.
Es tancarà la inscripció si s’exhaureix la capacitat del autocar.
Contactar preferentment via whatsapp o trucant al telèfon 696962440 (Joan Miquel)
només de 19:00 a 21:00 hores.
Al whatsapp poseu el vostre nom i cognom en el missatge.
Si alguna persona anul·la la inscripció les 24 hores prèvies a la sortida, està obligada a
fer front al cost del autocar.

VOCALIA DE VETERANS

Avià – Riera de Clarà
Dimecres, 22 de setembre
Començarem aquest bonic recorregut a la zona industrial d’Avià, al costat de una fàbrica
de filatures, creuant la carretera C-26 i seguint per la pista al costat de la masia dels
Arbres Blancs.
Passarem per la Riera de Clarà i font del Molinot, salts de la riera de Clarà, salt i gorg del
Molinot, Pla de Barons, mirador i saltador de parapent, riera i masia del Grau, salt i Balma
del Grau i tornarem al punt de sortida.
Llargada de la ruta: Uns 11,00 Km.
Desnivell: 290 m.
Dificultat: Fàcil
Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació d’autobusos a les 7:00 hores.
Tornada a Terrassa: Als voltants de les 18:00 hores
Pressupost: Autocar i dinar en restaurant 30 €. Per no socis 35 €.
Es pot dinar de sarró però cal dir-ho en el moment de fer la inscripció per tal de no
reservar plaça de restaurant.
Vocals: Antonio Hernández i Joan Miquel Aznal
Inscripcions:
A partir del dia 8 i fins el 20 de setembre.
Es tancarà la inscripció si s’exhaureix la capacitat del autocar.
Contactar preferentment via whatsapp o trucant al telèfon 696962440 (Joan Miquel)
només de 19:00 a 21:00 hores.
Al whatsapp poseu el vostre nom i cognom en el missatge. Si alguna persona anul·la la
inscripció les 24 hores prèvies a la sortida, està obligada a fer front al cost del autocar.

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, 25 de setembre

Benvolguts i benvolgudes excursionistes dels GR,
Després d’aquest llarg parèntesi sense sortides degut a la greu pandèmia que encara ens
afecta ens agradaria tornar-nos a retrobar per fer una de les activitats que més ens
agradar: caminar plegats per muntanyes i valls, corriols i senders… i gaudir del variat
paisatge de Catalunya que tant estimem.
Ens agradaria poder reprendre les excursions aquest setembre si l’estat de la covid ens
ho permet i poder acabar el GR2 que vam haver de deixar a mitges.
Us volem animar a acompanyar-nos de nou, nosaltres estarem encantats amb la vostra
companyia i ganes de caminar.
Hem de prendre un seguit de mesures per tal de fer les sortides el màxim de segures
possible:
– Ús obligatori de màscara, ben posada, amb el nas dintre, a l’autocar, al llarg de tot el
viatge.
-Tenir les dues pautes de vacunació completes, per responsabilitat i solidaritat amb el
grup.
– Distància de seguretat entre les persones quan no es porti la màscara posada.
– Sentit comú en tot moment.
Esperant que hàgiu gaudit d’un bon estiu rebeu una abraçada de la direcció dels GR

Dissabte, 25 de setembre de 2021
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, Monestir 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
setembre.
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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