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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 

Febrer 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dimecres 9 

 

Ca n'Oliveró - Torrent de Pegueres - Font 
de la Botzegada - Castellbisbal - Can 

Coromines 
 

Matinal VETERANS 

Diumenge 13 
1ª etapa, de Barcelona a Hospitalet del 

Llobregat 

 

Camins de St. Jaume: de 

Barcelona a Montserrat 

 

HISTÒRIA 

Dissabte 19 
Terrassa – Sant Quirze  
(per pistes i corriols) 

Matinal 
C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 20 1ª etapa, de Montblanc a Poblet 

 

Camins de St. Jaume: La 

Ruta del Císter 

 

HISTÒRIA 

Dimecres 23 

 
L’Esquirol – Sant Bartomeu Sesgorgues 

Cantonigròs – Gorg del molí de La 
Foradada 

 

Tot el dia VETERANS 

Dissabte 26 1ª etapa, Coll dels Belitres – Port de Llançà 

 

Camins de la 

Mediterrània: Portbou – 

Les cases d’Alcanar 

 

SENDERS 2008 

Diumenge 27 
1ª etapa, Manresa – el Pont de Vilomara – 

Sant Vicenç de Castellet 

 

Camí Ignasià de Manresa 

a Barcelona 

 

HISTÒRIA 

http://excursionistes.cat/agenda/?event_id1=639
http://excursionistes.cat/agenda/?event_id1=639
http://excursionistes.cat/agenda/?event_id1=639


 

 

 

 

 
 

 
* 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 

Ca n'Oliveró - Torrent de Pegueres - Font de la 
Botzegada - Castellbisbal - Can Coromines 

  

Dimecres, 9 de febrer de 2022 (matinal) 

Sortirem de les casetes de Ca n’Oliveró i baixarem fins el Torrent de Pegueres al terme 

municipal de Castellbisbal que desemboca al riu Llobregat. 

Visitarem la font de la Botzegada, un paratge insòlit que tot i portar el nom d’una font és 
en realitat un salt d’aigua. Continuarem fins el poble de Castellbisbal i a continuació 
passem prop de l’ermita de Sant Vicenç del Castell, seguirem per un corriol fins a Can 
Coromines i el Castell de Ben Viure, edifici d’estil colonial construït el 1928 i que 
actualment s’utilitza per a actes i esdeveniments. Des d’aquí tornarem a Ca n’Oliveró on 

acabarem la jornada matinal. 

Llargada de la ruta: Uns 11,7 Km. 

Desnivell:  286 m. 

Dificultat: Fàcil 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació d’autobusos a les 8:00 hores. 

Tornada a Terrassa: Als voltants de les 14:00 hores 

Pressupost: 5 € 

Vocals: Antonio Hernández i Joan Miquel Aznal 

Inscripcions: A partir del dia 26 de gener i fins el 8 de febrer. 

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. 

 

 

http://excursionistes.cat/agenda/?event_id1=639
http://excursionistes.cat/agenda/?event_id1=639


VOCALIA D’HISTÒRIA 

 

Després d’un llarg parèntesi, reprenen les activitats, esperem que de forma continuada. 

Ho fem amb un nou cicle de 5 excursions d’uns 12 km cadascuna, que ens ha de portar 
de la ciutat de Barcelona fins a Montserrat. 

Un dels objectius d’aquesta activitat és donar a conèixer les rutes històriques jacobees 
utilitzades pels pelegrins per anar des de Barcelona al Monestir de Montserrat, i que el 
formen dos itineraris. 

(I) El Camí de Sant Jaume del Llobregat (que remunta el Llobregat fins al peu de la 
muntanya de Montserrat), i (II) el Camí de Sant Jaume per Sant Cugat del Vallès i 
Terrassa (travessant la serra de Collserola), més la variant per Ullastrell i Olesa de 
Montserrat. 

Aquest cicle està organitzat conjuntament per Excursionistes.cat i les Associacions 
d’Amics del Camí de Sant Jaume de: l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el 
Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecans, Bages i Barcelona. 

Us convidem a participar en aquest cicle d’excursions mensuals. 

 

 

Camins de Sant Jaume per Catalunya 

CAMÍ DE BARCELONA A MONTSERRAT 

 

Etapa inicial: Barcelona – Hospitalet del 
Llobregat 

 

 
De Barcelona a Montserrat per Cornellà, Molins de Rei, Martorell i Collbató 
(59,25 km) 

CALENDARI PREVIST: 

13 febrer 2022. 1a etapa. Barcelona – l’Hospitalet de Llobregat – Cornellà 
de Llobregat (10,89 km)   

6 març 2022. 2a etapa. Cornellà de Llobregat – Sant Joan Despí – Sant 
Feliu de Llobregat – Molins de Rei (11,11 km) 

8 maig 2022. 3a etapa. Molins de Rei – Martorell (12,66 km) 

12 juny 2022. 4a etapa. Martorell – Abrera – Esparreguera (12,33 km) 

25 setembre 2022. 5a etapa. Esparreguera – Collbató – Montserrat (12,32 

km) 



Diumenge, 13 de febrer de 2022 

1a etapa. Barcelona – l’Hospitalet de Llobregat – Cornellà de Llobregat (10,9 km) 

Itinerari previst: Barcelona (plaça de Sant Jaume, c/ del Call, c/ de la Boqueria, Pla de 
la Boqueria, c/ de l’Hospital, Pla de Sant Agustí, plaça del Padró, capella de Sant Llàtzer, 
c/ de Sant Antoni Abat, Mercat de Sant Antoni, c/ de Tamarit, Jardins de l’Alguer, 
avinguda de Mistral, avinguda del Paral·lel, plaça d’Espanya, Gran Via de les Corts 
Catalanes, carretera de la Bordeta, Jardins de Joan Corrades, c/ de Gavà, c/ de la 
Constitució), en creuar el c/ de la Riera Blanca, sortim del municipi de Barcelona i entrem 
en el de l’Hospitalet de Llobregat (c/ de Santa Eulàlia, Santa Eulàlia de Provençana, 

c/ de Santa Eulàlia, c/ d’Enric Prat de la Riba, plaça del Mestre Clavé, c/ Major, plaça de 
l’Ajuntament, plaça de la Remunta), sortim del municipi de l’Hospitalet de Llobregat i 
entrem en el de Cornellà de Llobregat (carretera de la Bordeta, Parc de Can Mercader, 
c/ de Victor Pradera, Estació d’Autobusos de Cornellà de Llobregat, c/ de mossèn Jacint 
Verdaguer, Castell de Cornellà -en aquest punt deixem el traçat de la Via Mercadera-, 
Can Vallhonrat, i església parroquial de Santa Maria de Cornellà). Uns 10,9 km aprox. 

* Consulteu: https://csj-bcn-mnsrt.jimdofree.com/ 

NOTES DELS ORGANITZADORS 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació Terrassa-Rambla dels FGC, a 7:45 del matí. 
De Barcelona: Plaça de Sant Jaume, a les 9:15 aprox. 

* Arribada a Cornellà de Llobregat: als volts de les 14:00 hores. 

* Vocals: Núria Blanch, Ramon Aranda, Lluïsa Blanch i Francesc Suárez. 

* Els desplaçaments d’anada i tornada es faran en transport públic, el cost del qual va a 
càrrec de cada participant. 

* Pressupost: Uns 8 € (bitllets de tren de Terrassa a Barcelona i de Cornellà de Llobregat 
a Terrassa). 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 10 de febrer. 
* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores). 

* Tancarem les inscripcions en cas d’arribar a 40 persones inscrites. 

* Cada participant s’haurà d’emportar l’esmorzar i beguda. 

* Propera sortida d’aquest cicle: 6 de març de 2022. 2a etapa. Cornellà de Llobregat 
– Sant Joan Despí – Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei (11,11 km). 

CREDENCIAL: 

* Es facilitarà credencial a tots/es els/les pelegrins/es per posar el segell acreditatiu de 
pas. Cost: 2 €. 

OBSERVACIONS: 

* Caldrà seguir en tot moment les normes establertes per les autoritats sanitàries i fer 
ús de la mascareta. 

https://csj-bcn-mnsrt.jimdofree.com/


* S’aconsella participar en la sortida amb la pauta de vacunació completa i portar el 
Passaport COVID. 

* Els organitzadors no es fan responsables dels danys que puguin causar o causar-se els 

participants derivats d’imprudències o negligències d’aquests. 

* El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena d’aquestes normes. 

TRACK: 

1a etapa. Barcelona – l’Hospitalet de Llobregat – Cornellà de Llobregat (10,89 
km)  https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-
barcelona-a-montserrat-per-martorell-1a-etapa-barcelona-a-corne-91679977 

 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

 

De Terrassa a Sant Quirze per pistes i corriols 
 

Dissabte, 19 de febrer de 2022 

Excursió matinal amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col·lectiu d’Usuaris de la 
Bici SENSE PRESSES des d’Excursionistes.cat. 

Començarem el nostre itinerari a l’Estació del Nord de la Renfe de Terrassa. Des d’aquí 
anirem a buscar el camí que ens portarà a l´Hospital de Terrassa, on enllaçarem amb el 

Gr. del Cami dels Monjos. Creuarem la carretera (amb molt de compte) i baixarem en 
direcció Torrent de la Batzuca fins al barri de Can Parellada per pujar a la Serra de 
Galliners, la qual seguirem fins a l´alçada de Sant Quirze, atravessant una vegada més 
en compte la carretera que uneix Rubí amb Sabadell. Baixarem a Sant Quirze pel Camí 
de Can Caver, un corriol estret però molt maco, divertit i sense dificultats. Arribats abaix, 
iniciarem la tornada pel Torrent de la Batzuca fins el Tanatori-cementiri de Terrassa i 
d´aquí al punt d´inici de la ruta, on es donarà per finalitzada. No és una ruta llarga ni 

especialment complicada; hi ha alguna rampa pronunciada per pujar a la Serra de 
Galliners, però es fa per carril bici asfaltat. Si no sorgeixen complicacions, està previst 
que a l´hora de dinar ja podem estar de retorn a casa. Esperem que la COVID ens doni 
un respir, però de totes maneres, per respecte i responsabilitat, es demana que tothom 
que vingui tingui la pauta complerta de vacunació i es prenguin les mesures de prevenció 
establertes per les autoritats sanitàries. 

* Lloc i hora de sortida: Estació del Nord Renfe de Terrassa a les 9 hores, preferiblement 
amb tothom ja esmorzat; farem igualment una pausa sobre la marxa per picar alguna 
cosa com sempre. 

* Tornada: Està previst acabar la ruta abans de dinar. 

* Material necessari: bicicleta, casc, material per a possibles punxades, alguna cosa per 
picar o esmorzar sobre la marxa. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-barcelona-a-montserrat-per-martorell-1a-etapa-barcelona-a-corne-91679977
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-de-barcelona-a-montserrat-per-martorell-1a-etapa-barcelona-a-corne-91679977


* Vocals: Albert Virto i Xavi Oller. 

* Pressupost: tren d’anada i tornada pel que no són de Terrassa. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 17 de febrer) a l’adreça electrònica 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. Els menors han 
d’anar acompanyats d’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 es cap prova competitiva. La intenció és una pedalada per gaudir 
de la vall del riu Tordera i els seus afluents. 

 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

 
Camins de Sant Jaume per Catalunya 

NOU CICLE: LA RUTA DEL CÍSTER 
 

Etapa inicial: de Montblanc a Poblet 
 

Diumenge, 20 de febrer de 2022 

Distància: 12,00 km. Dificultat: fácil 

Aquest va ser un dels primer cicles de la nostra associació. Realitzat el 2009, ara li volem 
donar un caire diferente optant per fer un recorregut amb més etapes i amb menys 
desnivell i d’aquesta manera posar-ho a l’abast de tothom. 

Itinerari previst: 

MONTBLANC, Convent de la Mercè, Crta. d’Artesa de Segre, Raval de Santa Anna, Pont 
Vell, Carrer Major. Carrer de la Plebania, Santa Maria la Major, Plaça de Santa Maria, 
Carrer de Josa, Carrer Major, Plaça de Sant Miquel, Sant Francesc de Montblanc, Avda. 
de Manel Ribé, Carrer de la Mare Vedruna, Muralla de Sant Jordi, Avda. del Doctor Folch, 
Carrer Barranc Mas Bulló, Camí de Sant Joan, L’Almaguer, Barranc de Sant Joan, Barranc 
de la Tossa, Barranc de l’Ermita, Ermita de Sant Miquel, L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, 
Carrer de l’Ermita, Carrer del Mestre Roig, Crta. de Poblet, Crta. TV 7007, Les Masies, 

Masia Noguers, Barranc de la Pena, Font de l’Abat Siscar i MONESTIR DE POBLET. 

Si els condicionants derivats de la pandemia ho permeten realitzarem una visita guiada 
al Monestir de Poblet. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

1ª Parada Av. Abat Marcet (Camp de Fútbol del Terrassa) a les 6:40 AM 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


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 13 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 

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 

L’Esquirol – Sant Bartomeu Sesgorgues 
Cantonigròs – Gorg del molí de La Foradada 

 

Dimecres, 23 de febrer de 2022 (Tot el dia) 

Sortida que realitzarem en dues parts diferenciades 

Per la primera part sortirem de l’aparcament del restaurant les Gorgues, ara tancat i 
ens dirigirem cap el salt del Cabrit que el trobarem ben aviat. Després des del salt del 
Sabornell seguirem un corriol fins el mirador del salt de la barra de ferro, continuarem 
camí fins a l’ermita de Sant Bartomeu Sesgorgues aquí ens recollirà l’autocar per 
portar-nos a l’inici de la segona part. 

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


La segona part la iniciarem a Cantonigròs l’autocar ens deixarà al costat del camp de 
futbol i des d’allà iniciarem un camí ample i sense dificultat, en baixada cap al fons del 
sot, per arribar a gorg del molí de la Foradada. 

El gorg és una gran bassa entre tallades parets de roca, per on salta l’aigua que 
alimenta el gorg. Una de les parets té un gran forat que ens deixa veure el bosc a l’altra 
banda. Davant de la bassa hi ha les ruïnes d’un antic molí que utilitzava la caiguda 
d’aigua. Retornarem per mateix camí fins al camp de futbol on hi haurà l’autocar. 

Llargada de la ruta: Uns 8 Km la primera part i uns 4 km la segona part 

Desnivell:  320 m. la primera part i uns 126 metres la segona part 

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 €. 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 9 i fins el 22 de febrer 

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 
 

Benvolguts senderistes: 

Enguany ens hem proposat tornar a recórrer els camins que voregen la nostra espectacular 

costa i no ho podem fer sense recordar com va ser l’anterior recorregut per molts motius: 

personals, paisatgístics, d’amistat, de bons records, de gaudi, de bona companyia… 

Fent memòria ens n’anem al 13 de setembre de 2008, quan el Jaume i jo, amb molta il·lusió, 

us vam engrescar, a molts de vosaltres, a acompanyar-nos a caminar pels indrets de la costa 



mediterrània, de punta a punta, des de Portbou fins les Cases d’Alcanar. Les dues primeres 

etapes ja ens van deixar clar que ens agradaria molt fer els camins de la mediterrània, però 

tenim gravat a la memòria el que li passar al Jaume, no va poder començar la tercera etapa 

perquè el dia abans va patir un ictus. Amb superació, moltes ganes i afany el 26 de setembre 

de 2009 vam poder continuar el que havíem començat un any abans, arribant a les Cases 

d’Alcanar el 23 de juny de 2012. 

M’emociona pensar tot el que vàrem aconseguir i el bon record que ens vau deixar totes les 

persones que ho vàreu fer possible, així com els bons moments viscuts. 

L’Antònia, l’Isidre i jo volem tornar a reviure l’aventura amb vosaltres i fer de nou els “ELS 

CAMINS DE LA MEDITERRÀNIA”. US APUNTEU? Intentarem fer les etapes a l’abast de 

tothom per tal de gaudir del nostre paisatge privilegiat. 

Núria Arnan Arnau 

 

CAMINS DE LA MEDITERRÀNIA 2008-2010-2011-2012 
De Portbou a Les Cases d’Alcanar 

 

Etapa inicial: 
Coll dels Belitres – Port de Llançà 

 

Dissabte, 26 de febrer de 2022 

En el transcurs de la nostres caminades anirem alternant el GR-92 amb Camí de Ronda, 
el qual, va vorejant la preciosa i espectacular Costa Brava, aquest entorn té un encant 

especial per a practicar l’excursionisme, degut entre d’altres coses, pel fer de poder 
caminar per les platges, cales i caletes d’aigües cristal·lines, un xic amagades,   així com 
la contemplació del tresor paisatgístic que ens ofereix tota la costa. 

La primera etapa ens porta des del Coll dels Belistres fins a Llançà. Creuarem la Serra 
d’Albera amb unes vistes espectaculars d’aquest primer tram de costa. Passarem per la 
població de Colera, on agafarem una variant que ens portarà per diferents cales fins 

arribar a la platja del Garbet que ens apropa al Cap de Ras. Enfilem finalment cap a la 
població de Llançà. 

Itinerari previst: 

Coll dels Belistres (165 m) Puig de Cervera (225 m) Les Tres Platgetes (25 m) Cala del 
Pi (5 m) Coll del Frare (205 m) Punta de l’Escala (25 m) Cala de la Rovellada (5 m) Roca 

Blanca (15 m) Colera (9 m) Punta del Frare (10 m) Platja del Garbet (5 m) Cala de les 
Assutzenes (10 m) Cap Ras (15 m) Platja del Rastell (5 m) Cala Bramant (5 m) Punta de 
Canyelles (5 m) Platja del Cros (5 m) Platja de Grifeu (5 m) Platja del Port (5 m) i Port 
de Llançà (10 m). 

Distància: 15 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 19 de 
febrer. 

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 d’HISTÒRIA 
 

Enguany és Any Ignasià en commemoració del Cinquè centenari de l’arribada d’Ignasi a 

Manresa. El Camí Ignasià és un itinerari que  recrea la ruta que Yñigo Yañez de Oñaz (1491-

1556) -posteriorment, Ignasi de Loiola–  va recórrer l’any 1522 des de la seva terra natal, 

Loiola / Azpeitia (Euskadi), a Manresa, on va tenir nombroses experiències místiques durant 

els onze mesos que hi va passar. 

Actualment, s’està condicionant la continuació entre Manresa i Barcelona, passant pel Pont 

de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Terrassa i Sant Cugat 

del Vallès (uns 83 km). 



En anys anteriors, un grup de consocis/es hem recorregut aquesta ruta des de Loiola fins a 

Manresa. Ara programem en 5 etapes el nou traçat des de la capital del Bages fins a la Ciutat 

Comtal. 

Aquest cicle està organitzat conjuntament per Excursionistes.cat i les Associacions d’Amics 

del Camí de Sant Jaume de: l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat de 

Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecans, Bages i Barcelona. 

Us convidem a participar en aquest cicle d’excursions mensuals. 

 

 
CAMÍ IGNASIÀ 

De Manresa a Barcelona 

 

Etapa inicial: Manresa – El Pont de Vilomara – 
Sant Vicenç de Castellet 

 

Diumenge, 27 de febrer de 2022 

Itinerari previst  (16,11 km): Manresa (Creu de la Culla, el Pont Vell sobre el Cardener, 
Cova de Sant Ignasi, Creu del Tort, Monestir de Santa Clara, Creu de la Culla), Santuari 
de Santa Maria de Viladordis, les Marcetes, Pont Foradat o de les Arnaules, el Raval de 

 

Camí Ignasià de Manresa a Barcelona  

Pel Pont de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Vacarisses, Terrassa i Sant Cugat 

del Vallès (82,78 km) 

CALENDARI PREVIST: 

27 febrer 2022. 1a etapa. Manresa – el Pont de Vilomara – Sant Vicenç de Castellet 

(16,11 km)   

27 març 2022. 2a etapa. Sant Vicenç de Castellet – Castellbell i el Vilar – Estació de 

Vacarisses (17,19 km) 

1 maig 2022. 3a etapa. Estació de Vacarisses – Vacarisses – Terrassa (16,41 km) 

29 maig 2022. 4a etapa. Terrassa – les Fonts de Terrassa – Sant Cugat del Vallès 

(15,50 km) 

(?) juny 2022. 5a etapa. Sant Cugat del Vallès – Barcelona (17,57 km) 

 



Manresa, pont de Vilomara sobre el Llobregat, església parroquial de Santa Magdalena 
del Pont de Vilomara, església romànica de Santa Maria de Matadars, Boades (sepulcre 
romà i l’Exedra del segle III), la Torre del Breny (sepulcre romà del segle III) i arribada 
a l’estació RENFE de Sant Vicenç de Castellet. Uns 16,11 km aprox. 

* Consulteu:    https://caminoignaciano.org/ca/28-
29/            https://caminoignaciano.org/ca/29-30/ 

NOTES DELS ORGANITZADORS 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: Estació Terrassa-Rambla dels FGC, a les 8:15 del 

matí. 

* Arribada a Sant Vicenç de Castellet al llarg de la tarda. 

* Vocals: Núria Blanch, Ramon Aranda, Lluïsa Blanch i Francesc Suárez. 

* Els desplaçaments d’anada i tornada es faran en transport públic, el cost del qual va a 

càrrec de cada participant. 

* Pressupost: Uns 10 € (bitllets de tren de Terrassa a Manresa i de Sant Vicenç de 
Castellet a Terrassa). 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 24 de febrer. 
* Inscripcions i més informació: al telèfon 609.403.750. (Només us podem atendre de 

18 a 20 hores). 

* Tancarem les inscripcions en cas d’arribar a 40 persones inscrites. 

* Cada participant s’haurà d’emportar l’esmorzar, dinar de campanya i beguda. 

* Propera sortida d’aquest cicle: 27 de març de 2022. 2a etapa. Sant Vicenç de 
Castellet – Castellbell i el Vilar – Estació de Vacarisses (17,19 km) 

OBSERVACIONS: 

* Caldrà seguir en tot moment les normes establertes per les autoritats sanitàries i fer 
ús de la mascareta. 

* S’aconsella participar en la sortida amb la pauta de vacunació completa i portar el 
Passaport COVID. 

* Els organitzadors no es fan responsables dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants derivats d’imprudències o negligències d’aquests. 

* El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena d’aquestes normes. 

TRACK: 

1a etapa. Camí Ignasià. (I) Manresa – el Pont de Vilomara – Boades – Sant Vicenç 
de Castellet (16,11 km) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cami-ignasia-i-manresa-el-pont-de-vilomara-
boades-sant-vicenc-de-castellet-92889161 

https://caminoignaciano.org/ca/28-29/
https://caminoignaciano.org/ca/28-29/
https://caminoignaciano.org/ca/29-30/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cami-ignasia-i-manresa-el-pont-de-vilomara-boades-sant-vicenc-de-castellet-92889161
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cami-ignasia-i-manresa-el-pont-de-vilomara-boades-sant-vicenc-de-castellet-92889161


 

 

 

 
 

 

 

 
                                      

 

 
Entitat associada a: 
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