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 PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 número 150 
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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 

Desembre 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dimecres 1 Tamariu-Cala-Xelida Tot el dia VETERANS 

Dimarts 14 Assamblea General Ordinària 2021 -  Excursionistes.cat 

Dissabte 18 De Martorell al Prat de Llobregat Diürna 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 19 Ulldemolins a Coll de la Creueta 

 

Els Camins de St. Jaume 

de Tarragona a 

Mequinenza 

 

HISTÒRIA 

Dimecres 22 Pantà de Sant Ponç – Solsona - Pinós Tot el dia 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOCALIA DE VETERANS 

Tamariu – Cala – Xelida  
 

Dimecres, 1 de desembre de 2021 (tot el dia) 

Iniciem la ruta al aparcament de la riera de Tamariu. Seguint la riera arribarem a la platja 

de Tamariu, Camí de ronda, Es Castellets, Embarcador, Punta d’Esguard, cala d’Aigua-

Xelida, Sa Roncadora (gran esquerda on s’escolta la força de les onades), Cala Marquesa, 
Mirador d’Aigua-Xelida, mirador de la cova d’en Gispert, trobarem tres arbres 

monumentals l’alzina del Mas Llord, una surera i un pi, Riera de Mas Batllia, i finalitzem 
la ruta a Tamariu. 

Llargada de la ruta: Uns 9,2 Km. 

Desnivell: 320 m. 

Dificultat: Moderada 

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 EUR. Per no socis 35 EUR. 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 25 i fins el 29 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, està obligada a fer front al cost del autocar. 

 

 

EXCURSIONISTES.CAT 

Assamblea General Ordinària 2021 

 

Ordre del dia 

Convoquem a tots els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat 
Excursionistes.cat en la qual seran tractats els punts de l’ordre del dia que es 

detallen: 



 

1er.   Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

2on.   Estat de comptes a 14 de desembre de 2021. 

3er.   Activitats realitzades al llarg del 2020 i 2021. 

4rt.    Presentació i aprovació del pressupost de l’any 2022. 

5è.     Previsió d’activitats per a l’any 2022. 

6è.     Precs, preguntes i suggeriments. 

  

Dia: dimarts 14 de desembre de 2021 

Hora: a les 19:00 hores, en primera i única convocatòria. 

Lloc:  Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Avinguda d’Àngel Sallent, 55 (Terrassa) 

 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

 

De Martorell al Prat de Llobregat 
 

Dissabte 18 de desembre de 2021 

Excursió diurna 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 seguirem el curs del riu Llobregat des de Martorell fins a la 
seva desembocadura al Prat de Llobregat, aprofitant per visitar alguns indrets 

interessants de la zona del Delta. És una ruta sense cap dificultat, molt plana i 
rodadora per pistes generalment en bon estat. La previsió és fer uns 50 km a 

l´abast de qualsevol ciclista acostumat a aquestes distàncies. Per anar a 

Martorell, en cotxes particulars o en tren en els següents horaris: 

Lloc i hora de sortida: Estació del Nord de la RENFE de Terrassa, a les 8:20h., 

per agafar el tren (R4) que surt a les 8:36h., i arriba a Martorell a les 9:55h. Els 

que vagin en cotxe han d´estar a aquella hora a l´estació de Renfe de Martorell, 
on ja tots plegats farem un café i ermorzarem abans d´iniciar la ruta. 

Arribada: Al llarg de la tarda, des d´El Prat de Llobregat, en tren direcció 

Terrassa o Martorell qui hagi deixat el cotxe allà. Caldrà portar llums per si de 
cas i també dinar de campanya. 



 

* Material necessari: bicicleta, casc (Recomanable sempre, OBLIGATORI EN CARRETERA 
excepte en dies de molta calor i pujades fortes (DGT)), esmorzar, alguna cosa per picar, 

dinar i llums. 

* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 16 de desembre) 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 

 

Ulldemolins a Coll de la Creueta 
 

Diumenge, 19 de desembre de 2021 

Distància: 11 km. 

Dificultat: moderada (300 metres de desnivell positiu). 

Itinerari previst: 
ULLDEMOLINS, Av. de la Verge de Montserrat, Mare de Déu de Loreto, Carrer de 

Loreto, Carrer Major, Plaça de l’Església, Sant Jaume Apòstol, Carrer del Balç, Carrer 
del Montsant, Carrer de Santa Magdalena, Pista de les Ermites, Riuet del Teix, Barranc 

de Sant Antoni, Camí d’Ulldemolins a Margalef, Molí de l’Espasa, La Llisera, Coll del 

Prat, Font de la Gleva, Cadolles fondes, Camí de Fraguerau, Roca Balladora, Font del 
Bargalló, Los Tres Jurats Petits, Los Tres Jurats, Pont penjant, Barranc de Sant 

Bartomeu, lo Bonet, Sant Bartomeu de Fraguerau, Camí de Sant Bartomeu, Mas de 
l’Esclauet, Cova de Pere Queralt, Les Crestes de la Serra de Llena, Loma Alta, Crta. C2-

42 i petit tram de carretera (perillós) fins al coll de la Creueta intersecció amb el 
desviament a JUNCOSA. 

* 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. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


 

* 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 desembre 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 

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 

Pantà de Sant Ponç – Solsona – Pinós  
 

Dimecres, 22 de desembre de 2021 (tot el dia) 

Amb l’autocar arribarem fins al pàrquing de la presa de Sant Ponç. 

Seguirem per una pista que ens portarà fins l’Ermita de Sant Martí. 

En aquesta zona hi ha algunes masies i camps de conreu. 

La pista transcorre per boscos i altre part per la riba del pantà i ofereix molt bones vistes. 
Seguin la pista tornarem a la presa del pantà. 

Pujarem a l’autocar que ens portarà fins a Solsona a on tindrem temps lliure per visitar 

la zona antiga de la població. 

A la hora concertada tornarem a pujar a l’autocar i anirem fins a Pinós a on celebrarem 
el dinar de Nadal. 

Llargada de la ruta: Uns 9,8 Km. 

Desnivell:  160 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 EUR. Per no socis 35 EUR. 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 2 i fins el 20 de desembre. 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, està obligada a fer front al cost del autocar. 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                      

 

 
Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 

 

 


