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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 

Juliol 

Data Activitat Cicle Vocalia 

Dimecres 29 
*JUNY 

Mare de Déu del Catllar – Salts de la Ribera 
del Catllar Canal i Bassa de la central 

hidroelèctrica de Tregurà 
Tot el dia VETERANS 

Dissabte 2 
EL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS 

PER TERRASSA (I) 

 

Camí de St Jaume al seu 

pas per Terrassa 

(Activitat inclosa al 

programa de la Festa 

Major de Terrassa 2022) 

 

HISTÒRIA 

Diumenge 3 
EL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS 

PER TERRASSA (II) 

 

Camí de St Jaume al seu 

pas per Terrassa 

(Activitat inclosa al 

programa de la Festa 

Major de Terrassa 2022) 

 

HISTÒRIA 

Dissabte 9 EXCURSIÓ A CANILLO (ANDORRA) Cloenda HISTÒRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
* 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 

Mare de Déu del Catllar – Salts de la Ribera del 
Catllar Canal i Bassa de la central hidroelèctrica 

de Tregurà 
 

Dimecres, 29 de juny de 2022 (Tot el dia) 

L’inici d’aquesta ruta circular es troba a la C-38 entre Camprodon i Setcases. 

Després de passar un portal de fusta ens arribem fins l’ermita de la Mare de Déu del 
Catllar. 

L’ermita pertany al municipi de Vilallonga de Ter. Des d’aquest punt continuem per un 
antic camí carreter que va pujant pel costat de la Ribera del Catllar, més endavant ja 
podem contemplar l’espectacular salt del Quer Roig. 

Sempre seguint pel costat de l’aigua i traspassant el corrent diverses vegades anem 
trobant uns altres saltants d’aigua. Una pista forestal, molt planera, ens porta a la Bassa 
de la central hidroelèctrica de Tregurà. Mes endavant podem contemplar les precioses 
vistes de Setcases i la seva vall, el Costabona, Roca Colom i per l’altra banda, Vilallonga 
de Ter i Sant Antoni de Camprodon. 

Llargada de la ruta: Uns 11,2 Km. 

Desnivell: 348 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: 30 EUR (autocar + dinar) 

Vocals: Antonio Hernández i Joan Miquel Aznal 

Inscripcions: A partir del dia 15 de juny i fins el dia 28 de juny 

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. 



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 al seu pas per Terrassa 
-Activitat inclosa al programa de la Festa Major de Terrassa 

2022- 

 

El camí de Sant Jaume al seu pas per 
Terrassa (I) 

 
Dissabte, 2 de juliol de 2022 

Ruta guiada i gratuïta d’unes 3 hores per conèixer els elements (existents, transformats 
o desapareguts) de la Vila del Palau de Terrassa: Plaça Vella, Castell-Palau, hospital de 
pobres i pelegrins, muralles i portals, mercat i carrers, fonts i església de Sant Fruitós, 
forn i hostals, creus monumentals, etc. 

Activitat organitzada conjuntament per Excursionistes.cat i Amics del Camí de Sant Jaume 
de Terrassa. 

Lloc i hora de trobada: Plaça Vella, a les 9 del matí. 

Vocals: Lluïsa Blanch, Nuria Blanch, Ramon Aranda i Francesc J. Suárez. 

No cal inscripció prèvia. 

Pressupost: 0€ 

Porteu l’esmorzar, aigua i barret. 

 

 

 

 

 



 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

 

Camins de Sant Jaume, Ruta Jacobea de Terrassa 
-Activitat inclosa al programa de la Festa Major de Terrassa 

2022- 

 

El camí de Sant Jaume al seu pas per 
Terrassa (II) 

 
Diumenge, 3 de juliol de 2022 

Aquesta activitat consistirà en una ruta urbana d’uns 6 km de recorregut, des de la 
capella de Sant Jaume del Pla del Bonaire, fins a l’emplaçament de l’escultura «la 
Porta de Terrassa al Camí de Sant Jaume» -situada a la Ronda de Ponent / carrer del 
Doctor Fleming.  Organitzat conjuntament per Excursionistes.cat i Amics del Camí de Sant 
Jaume de Terrassa. 

ELEMENTS JACOBEUS A TERRASSA. Al llarg de la història, en el territori que avui 
ocupa el municipi de Terrassa han sorgit diferents elements jacobeus: 2 ermites, una 
creu gòtica, vieires (segles XII i XIII), hospital medieval de pelegrins, una cartoixa, dos 
apostolaris i darrerament una escultura, un cruzeiro i complementat amb la senyalització, 
que vénen a conformar un ric patrimoni que volem donar a conèixer a totes les persones 
interessades en aquesta temàtica. 

Itinerari previst: Capella de Sant Jaume del Pla del Bonaire, carrer de Can Carbonell, 
carretera de Matadepera, placeta de la Creu, carrer Major de Sant Pere, plaça del Rector 
Homs, entorn del castell-cartoixa de Vallparadís, Pont de Sant Pere, carrer de la Creu 
Gran, Creu Gran, carrer Nou de Sant Pere, placeta de Saragossa, carrer de Sant Pere, 
carrer dels Gavatxons, plaça Vella, carrer el Portal Cremat, plaça de la Torre del Palau, 
raval de Montserrat, carrer del Peix, carrer del Pare Llaurador, carrer de Sant Marc i carrer 
del Doctor Fleming – Escultura “La Porta de Terrassa al Camí de Sant Jaume”. Uns 6 
km de recorregut. 

Lloc i hora de sortida: Capella de Sant Jaume del Pla del Bonaire (carrer de Jacint 
Badiella al costat del Club Egara), a les 8:30 del matí. 

Lloc i hora d’arribada: Escultura “La Porta de Terrassa al Camí de Sant Jaume” (carrer 
del Doctor Fleming / Ronda de Ponent), entre les 12:00 i les 13:00 hores. 

Vocals: Lluïsa Blanch, Nuria Blanch, Ramon Aranda i Francesc J. Suárez. 

No cal inscripció prèvia. 

Pressupost: 1 – 2 € (bitllet del bus) (línia Terrassa – Matadepera). 

Porteu l’esmorzar, aigua i barret. 



 

 

VOCALIA D’HISTÒRIA 

Excursió a Canillo (Andorra) 
 

 

Dissabte, 9 de juliol de 2022 

Un és el pont tibetà de la Vall del Riu a Canillo. Pont penjant amb una longitud de 603 m. 
i a una alçada máxima de 158 m. 

L’altre será el mirador del Roc del Quer també a la mateixa parròquia de Canillo, i també 
amb unes vistes espectaculars sobre la vall  de Canillo. Consisteix en una plataforma de 
20 metres de llarg i 20 metres d’alçada, 10 dels quals están penjant en el buit. 

La visita a totes dues instal.lacions té un cost de 14,50 EUR. 

Una vegada arribats a Andorra ens dirigirem a la parròquia de Canillo i en el seu Palau 
de Gel agafarem el bus que ens portarà al Pont tibetà de la Vall del Riu. 

Finalitzada l’activitat i si el temps i les circunstàncies ho permeten visitarem el Santuari 
de Meritxell. 

* 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: Viqui Abizanda i Andreu Alcaraz. 

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 € (només autocar). Més els 14,50 
€ de l’accés al pont i al mirador. 

* El desplaçament es farà amb un autocar de 55 places. Data límit per fer les inscripcions: 
dijous 6 de julioly 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. 

L’organització avançarà els diners per a la compra de les entrades al pont tibetà. 
En cas d’anul.lació caldrà abonar 14,50 € 

 
 

 

 
                                  

 

 
 

 

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 
Amb el suport de:                   
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