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 PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 número 148 

 - - - - - - - - - - - 

octubre 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 

Octubre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dimecres 13 Sentmenat / Salt de Guanta Matinal VETERANS 

Diumenge 17 7a etapa: la Granadella a Maials 

 

Els Camins de St. Jaume 

de Tarragona a 

Mequinenza 

 

HISTÒRIA 

Dimecres 27 Castellcir / La Popa Tot el dia VETERANS 

Dissabte 30 9a Etapa: Sant Julià de Vilatorta - Seva 
 

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 

Sentmenat / Salt de Guanta 

 

Dimecres, 13 d’octubre de 2021 (matinal) 

Sortim del Castell de Sentmenat i agafarem un camí ample, trobem la bassa de Can 

Fruitós, junt a la casa un altre gran bassa. Anirem fent camí i junt a la riera de Sentmenat 
veurem al peu del camí una imatge de la Verge de Montserrat. 

Avancem i trobem dos camins, agafem el camí de Can Sanosa, pocs metres abans 
d’arribar a la casa agafem el camí que passa per la font de Bou, travessarem la riera amb 

una petita passarel·la de fusta on a pocs metres trobarem la font. 
Reprenem el camí que ens portarà seguint el riu amunt al salt de Guanta que en època 

de pluja ha de ser espectacular. 
Passarem per les restes d’un forn de calç i pel corriol anirem a sortir al camí ample de 

Guanta. 

Un cop al camí ens arribarem fins a Guanta on avui dia hi ha un restaurant. 
Tornarem emprendre camí per trams de pista ample, per camins i per corriols que ens 

portaran al lloc de sortida al Castell de Sentmenat. 

Llargada de la ruta: Uns 12,7 Km. 

Desnivell:  350 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 € 

Vocals: Antonio Hernández i Joan Miquel Aznal 

Inscripcions: A partir del dia 23 de setembre i fins el 11 de octubre. 

Es tancarà la inscripció si s’exhaureix la capacitat de l’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, està obligada a 
fer front al cost de l’autocar. 

 

 



 

VOCALIA D’HISTÒRIA 
 

CAMINS DE SANT JAUME PER CATALUNYA 

Camí de Sant Jaume de Tarragona a Mequinenza 
 

7ª etapa: La Granadella - Maials 
 

Diumenge, 17 d’octubre de 2021 

Distància: 18,8 km. Dificultat: moderada  

Itinerari previst: 

LA GRANADELLA, Pla de la Vila, si el temps i les circunstàncies ho permeten visitarem 

l’església de Santa Maria de Gràcia, continuarem pel Carrer del Pou de la cometa, camp 
de futbol, Era del Panes, Camí del Coll de Bovera, Serra dels Jesusets, bassa, lo Comellar 

del Bisbe, Mas del Navàs, Camí dels Targonars, Coll de Montès, parc eòlic de Solans, Camí 
dels Masos, Mas de l’Isidret, Mas del Ruer, Vall del Mas de Ruer, Serra del Cabús, Mas de 

Miarnau, Camí de la Comantergue, Vall de les cometes, Mas del Demetrio, Mas del Palet, 
Granges del Racó, Camí de Flix, creuarem la crta. C-12 i entrarem a LLARDECANS (km. 

13 de la sortida).  

 Arribats a aquesta població, les persones que així ho dessitgin podran neutralitzar l’etapa 
i anar en el bus fins a Maials; la resta continuarem pel carrer de Flix, Cooperativa Verge 

del Loreto, Plaça dels Arbres, Carrer Major, Plaça de la Constitució, Carrer de Sant Isidre, 

església de la Mare de Déu de Loreto, Carrer Raval, Bassa Bona, tornarem a creuar la 
crta. C-12, lo Camp de Maials, la Vall dels Horts, Granja de Júlio i creaurem de nou la C-

12 i farem la nostra entrada a MAIALS pel carrer de la Barceloneta, plaça de la 
Constitució i església de Santa Maria on donarem per finalitzada la nostra sortida. 

* 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 14 de octubre 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: 

mailto:amicscamisantjaume.terrassa@hotmail.com
mailto:andreualcaraz@gmail.com


 

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 

Castellcir / La Popa 

 

Dimecres, 27 d’octubre de 2021 (tot el dia) 

Iniciem la ruta a Castellcir i agafem el camí de Sant Andreu (antiga parròquia del poble). 
Seguin la pista, passem la palanca de la Riera de Castellcir (Bassa Gran i petita). Veiem 

a prop Ca l’Antoja i l’Embassament de Ca l’Antoja. Arribem al prat i font del Castell. 

El CASTELL DE CASTELLCIR, també anomenat “CASTELL DE LA POPA” per la seva silueta 
en forma de popa vaixell, data del segle X, i està construït sobre una roca amb la base 

erosionada. El castell va estar habitat fins entrat el segle XX (vers el 1920 encara 

s’apreciava un bon estat de conservació). Per accedir al castell, pugem per una gran 
escala de pedra que acaba en un portal d’estil romànic, amb volta de canó. Podem 

passejar per totes les estances, deteriorades, però repletes d’història. A l’extrem oriental 
es troben les restes de l’ermita de Sant Martí, i a l’altre extrem, una cisterna, utilitzada 

per recollir aigua de pluja. Magnífiques panoràmiques. 
Continuem la ruta  i arribem a l’anomenada Sauva Negra. La SAUVA NEGRA és una zona 

amb preciosa fageda, amb un llarg tram planer on passejarem sobre catifa de fulles, 
entorn privilegiat. La Font de la Sauva Negra (raja un fil d’aigua), està ubicada en una 

esplanada on també hi ha un caneló amb aigua, que serveix d’abeurador. 

Seguim la ruta pel Pas de la Tuna (Torrent de Sauva Negra),riera de Castellcir, deixem 
la pista per un corriol cap a la Bauma D’Esplugues, seguim un altre corriol que va pel 

torrent, al costat de la Casa de la Roca tornem al lloc de sortida a Castellcir. 

Llargada de la ruta: Uns 13,75 Km. 

Desnivell:  420 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 14 i fins el 25 de octubre. 

Es tancarà la inscripció si s’exhaureix la capacitat de l’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, està obligada a fer front al cost de l’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, 30 d’octubre de 2021 

Amb la plana de Vic com a teló de fons, s’arriba al santuari de la Mare de Déu de Puig-

l’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. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 
 



 

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

 

 


