Excursionistes.cat

PROGRAMA D’ACTIVITATS
número 149
----------NOVEMBRE 2021

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

Dimecres 10

Arbúcies

Tot el dia

VETERANS

Dissabte 13

Ruta pel Vallès seguint el riu Ripoll i Rieres

Diürna

C.U.B. Sense
Presses

Diumenge 21

8a etapa: Maials a Mequinenza

Els Camins de St. Jaume
de Tarragona a
Mequinenza

HISTÒRIA

Dimecres 24

Manlleu / Riu Ter / La Gleva

Matinal

VETERANS

Dissabte 27

9a Etapa: Sant Julià de Vilatorta - Seva

Camins del GR 2:
La Jonquera – La Garriga

SENDERS 2008

(XXI) El Pelegrí de Gurb (matí) – Passeig
pel centre històric de Vic (tarda)

Tot el dia

CULTURA

Diumenge 28

* 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

Arbúcies
Dimecres, 10 de novembre de 2021 (tot el dia)
Iniciem la ruta al poble de Arbúcies i resseguint la riera del mateix nom arribarem fins al
Molí de les Pipes a on trobarem un Pont d’origen Romà i una font. Aquest tram es molt
bonic per la arbreda de plataners, la vegetació de ribera i el soroll de l’aigua que sempre
porta la riera, també hi ha la curiositat de veure unes figures d’animals esculpides en
algunes pedres de la riera. Resseguint senders per boscos i camps, arribarem fins el Salt
de la Nou que si tenim sort i ha plogut dies abans, és espectacular la seva caiguda d’aigua.
Retornarem de nou fins el Molí de les Pipes a on donarem per finalitzada la ruta.
Llargada de la ruta: Uns 11,5 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 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 Vicenç Vidal
Inscripcions: A partir del dia 27 de octubre i fins el 8 de novembre.
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.
En
el
WhatsApp
poseu
el
vostre
nom
i
cognom
en
el
missatge.
Si alguna persona anul·la la inscripció les 24 hores prèvies a la sortida, esta obligada a
fer front al cost del autocar.

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES

Ruta pel Vallès seguint el Riu Ripoll i Rieres
Dissabte 13 de novembre de 2021
Excursió diurna matinal amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col.lectiu d´Usuaris
de la Bici Sense Presses des d´Excursionistes.cat.

Per retornar a la nostra activitat, aturada a causa de la pandèmia, es farà una ruta sense
complicacions: sortirem de Terrassa i anirem a buscar el Ripoll a Sabadell, on no el
deixarem fins arribar a Cerdanyola. Des d´allà continuarem per la Riera de Sant Cugat
fins arribar a la ciutat en carril bici en el seu últim tram. Seguirem, ja en direcció a
Terrassa, per Rubí, on agafarem la Riera de Les Fonts fins arribar a la nostra destinació
final, L´Hotel Don Càndido, on com ja sabeu la majoria a través del nostre xat de
whatsapp, farem un dinar de germanor (opcional) amb les altres seccions
d´Excursionistes.cat, juntament amb el Biter, grup ciclista de Terrassa que ens
acompanyarà en aquesta ocasió especial en la ruta en bici.
Lloc i hora de sortida: Estació de la RENFE de Terrassa-Est, a les 9h.
Arribada: Hotel Don Cándido de Terrassa, a les 13:30h.
* Material necessari: bicicleta, casc (Recomanable sempre, OBLIGATORI EN CARRETERA
excepte en dies de molta calor i pujades fortes (DGT)), esmorzar, alguna cosa per picar.
* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller.
* És obligatori fer la inscripció (fins el 10 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 per conéixer
el nostre territori).

VOCALIA D’HISTÒRIA
CAMINS DE SANT JAUME PER CATALUNYA
Camí de Sant Jaume de Tarragona a Mequinenza

8ª etapa: de Maials a Mequinenza
Diumenge, 21 de novembre de 2021
Distància: 14,6 km.
Dificultat: moderada
Itinerari previst:
MAIALS Neutralitzarem el tram de la pista que des de Maials es diregeix cap a Granja
d’Escarp i a l’alçada de la Cabana del Sonaell agafarem el camí que ens portarà a
Mequinenza.

Passarem pel Mas de L’Hereu, Masada de Pere Joan, arribats al Montmeneu les persones
que vulguin podran accedir a aquest cim emblemàtic (494 metres d’alçada), Mas del Pere
Joan, Mas del Maialús, La Moncloa, Mas d’Adolfo, Serra de Mangraners, Mas de Tonet,
Mas del Joan del Caterina, Pic de Campells, fábrica de Procter and Gamble, riu Segre que
creuarem pel pont situat a la carretera A-214 i ja en Mequinenza anirem per la carretera
N-211 fins a l’Ajuntament, si el temps ens ho permet pujarem al Castell de Mequinenza.
Estem en negociacions amb un restaurant de la zona per tal de celebrar amb un dinar de
germanor la finalització del cicle. Us mantindrem informats.
* Lloc i hora de sortida de Terrassa:
1ª Parada Av. Abat Marcet (Camp de Fútbol del Terrassa) a les 6:40 AM
2ª Parada Rambla d’Ègara (Mercadona rotonda del Doré) a les 6:50 AM
. 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 18 de novembre 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
OBSERVACIONS:
Caldrà observar en tot moment les normes establertes per les autoritats sanitàries i fer
ús de la mascareta al pujar a l’autocar. S’aconsella participar a la sortida amb la pauta
de vacunació anti_COVID completa.
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

Manlleu / Riu Ter / La Gleva
Dimecres, 24 de novembre de 2021 (Matinal)
Sortirem de la Plaça Major de Manlleu i passarem per diferents carrers que ens conduiran
fins la ribera del riu Ter. A la sortida de la població caminarem per pistes que voregen
camps de conreu i altres cultius de la zona fins arribar a La Gleva a on visitarem el
Santuari de la Mare de Deu de la Gleva. De tornada caminarem resseguin el curs del riu
i passarem per el Pont de la Gleva, pont sobre un canal, riera de Sorreig, la Colònia
Rossinyol o Can Remisa, la platja del Dolcet, la resclosa de Teula o del Dolcet. Finalment
arribarem al parc fluvial del Ter ja dintre de la població de Manlleu a on donarem per
finalitzada la ruta.

Llargada de la ruta: Uns 11,8 Km.
Desnivell: 40 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: 10 €
Vocals: Antonio Hernández i Joan Miquel Aznal
Inscripcions: A partir del dia 10 i fins el 22 de novembre.
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.
En el WhatsApp poseu el vostre nom i cognom en el missatge.
Si alguna persona anul·la la inscripció les 24 hores prèvies a la sortida, esta 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

9ª etapa: Sant Julià de Vilatorta - Seva
Dissabte, 27 de novembre de 2021
Amb la plana de Vic com a teló de fons, s’arriba al santuari de la Mare de Déu de Puigl’Agulla, indret emblemàtic a mig camí de la població de Seva. Abans d’arribar-hi, però,
cal superar una zona abrupta i d’orografia trencada, amb continus barrancs i turons, com
el turó de l’Enclusa (868 metres) o el puig Grifó (838 metres). Tot plegat, a les envistes
de la vila de Taradell.
Itinerari previst:
Sant Julià de Vilatorta (600 m). Castell de Sant Julià (runes). Eix Tranversal (tram Vic –
Girona) (560 m). Santuari de Puig-L’Agulla (740 m). Turó de l’Enclusa (867 m). Vèrtex
geodèsic i antena ADF. Collada del Vilar (780 m). Coll de Taradell (772 m). Collet de
Guaitallops. Pont del Molí dels Horts (600 m). Seva (663 m).
Distància: 15,636 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
d’octubre.
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.
També us recordem que hem de prendre un seguit de mesures anti-covid per tal de fer
les sortides el màxim de segures possible:
-Tenir les dues pautes de vacunació completes, per responsabilitat i solidaritat amb el
grup.
– Ús obligatori de màscara, ben posada, amb el nas dintre, a l’autocar, al llarg de tot el
viatge.
– Distància de seguretat entre les persones quan no es porti la màscara posada.
– Sentit comú en tot moment.

VOCALIA DE CULTURA

(XXI) El Pelegrí de Gurb (matí) i
Passeig pel Centre Històric de Vic (tarda)
Diumenge, 28 de novembre de 2021
Després d’un llarg parèntesi obligat per la pandèmia, reprenem les activitats adreçades
a donar a conèixer el nostre patrimoni cultural.
En aquesta sortida número 22, 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).
Activitat organitzada conjuntament amb Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa.
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.
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 24 de novembre -o abans en cas d’exhaurirse les places de l’autocar.
* Inscripcions i més informació: al telèfon 609 40 37 50. (Només us podem atendre de
18 a 20 hores)

Entitat associada a:

Amb el suport de:

