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 DESEMBRE 2022 



 
 
 
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 

Diumenge 4 
Aeroport del Prat (terminal 2) - el Prat de 
Llobregat - Cornellà de Llobregat (12 km) 

Variant del Camí de Sant 

Jaume del Llobregat 
HISTÒRIA 

Dimarts 13 Assamblea General Ordinària - Excursionistes.CAT 

Dimecres 14 Vall d’Olzinelles (tot el dia) - VETERANS 

Dissabte 17 
 

Sortida i Dinar de Nadal 
 

 

- 

 

C.U.B. Sense 

Presses 

Diumenge 18 
7a Etapa: Pont d’Armentera – Monestir de 

Santes Creus – Pla de Santa Maria 

 

Camins de Sant Jaume 

per Catalunya - 

Ruta del Císter 

 

HISTÒRIA 

Dimecres 21 Foradada de Cantonigrós (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 D’HISTÒRIA 

Els camins de Sant Jaume 
del Llobregat (variant) 

 
Aeroport del Prat (terminal 2) – el Prat de 
Llobregat – Cornellà de Llobregat (12 km) 

 

Diumenge, 4 de desembre de 2022 

Presentem aquesta excursió que en un futur serà una variant del Camí de Sant Jaume 
del Llobregat. Ens portarà des de l’Aeroport del Prat (terminal 2) fins al Prat de 
Llobregat i finalitzarà a l’església de Sant Jaume de Cornellà de Llobregat. 

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 aquesta excursió matinal. 

 

Diumenge, 4 de desembre de 2022 

Aeroport del Prat (terminal 2) – el Prat de Llobregat – Cornellà de Llobregat 
(12 km) 

Itinerari previst: Aeroport del Prat (terminal 2), carretera Vella de l’Aeroport, el Prat 
de Llobregat (Ronda del Sud, carrer Riu Cardener, carrer del Riu Llobregat, carrer del 
Riu Túria, Avinguda de l’Onze de Setembre, carrer dels Pirineus, avinguda del Remolar, 

carrer de Pompeu Fabra, avinguda del Canal, carrer del Doctor Soler i Torrent, església 
parroquial de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat, carrer Major, carrer de 
Flaquer, avinguda de Josep Anselm Clavé), riu Llobregat, Camí del Sorral, Passarel·la 
sobre el Llobregat, Cornellà de Llobregat, on seguirem el traçat de la medieval Via 
Mercadera pel carrers de la Verge de Montserrat i de Menéndez y Pelayo fins als peus 
del Castell de Cornellà -enllaç amb el traçat del Camí Català de Sant Jaume-. 
Posteriorment seguim pels carrers de Mossèn Cinto Verdaguer, de can Roses, la 
carretera de l’Hospitalet i l’avinguda de Pablo Picasso arribarem a l’església parroquial 
de Sant Jaume (barri d’Almeda). Uns 12 km aprox. 

NOTES DELS ORGANITZADORS 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: estació RENFE, a les 7:10. Hora de sortida del tren 
7:23 

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

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



* Els desplaçaments d’anada i tornada es faran en tren. 

* Pressupost:  10-12 €. 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 1 de desembre. 
* Inscripcions i més informació: al telèfon 609 40 37 50. (Només us podem atendre de 
18 a 20 hores). 

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

CREDENCIAL: 

* Per aquelles persones que no la tinguin, es facilitarà credencial a tots/es els/les 
pelegrins/es per posar el segell acreditatiu de pas. Cost: 2 €. 

OBSERVACIONS: 

* Al tren es obligatori portar posada la mascareta en tot moment. 

* 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: 

Aeroport del Prat (terminal 2) – el Prat de Llobregat – Cornellà de Llobregat 
(12 km) 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-variant-de-

laeroport-de-barcelona-a-cornella-de-llobregat-116417644 

 

 

Excursionistes.CAT 

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 
Dimarts, 13 de desembre de 2022 

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de 
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran tractats els 
següents punts. 

Ordre del dia : 

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

2n. Estat de Comptes a 13 de desembre de 2022 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-variant-de-laeroport-de-barcelona-a-cornella-de-llobregat-116417644
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cami-de-sant-jaume-del-llobregat-variant-de-laeroport-de-barcelona-a-cornella-de-llobregat-116417644


3t. Presentació i aprovació del pressupost de l’any 2023 

4r. Activitats realitzades per les diferents vocalies al llarg de l’any 2022 

5è. Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2023 

6è. Renovació de part de la junta de l’entitat i aprovació si escau 

7è. Precs, preguntes i suggeriments 

 

 

 

VOCALIA DE VETERANS 

Vall d’Olzinelles 
 

Dimecres, 14 de desembre de 2022 (tot el dia) 

Amb aquest itinerari, gaudirem dels valors botànics i paisatgístics d’aquesta vall del 
vessant obac del massís del Montnegre. També descobrirem la relació entre l’ésser 
humà i el medi, el qual ha ocupat i alterat, tal com demostren les cases pairals 
escampades per la zona o l’església de Sant Esteve d’Olzinelles, una església parroquial 
situada dins el terme municipal de Sant Celoni inclosa a l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 
Podrem contemplar els diferents arbres monumentals que hi ha passada l’ermita 

Llargada de la ruta: Uns 12 km 
Desnivell: 290 m 
Dificultat: Fàcil 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 
Camp de futbol: 6:45; Mercadona Rambla: 6:55 
Tornada a Terrassa: Als voltants de les 18:00 hores 
Pressupost: 30 EUR (Autocar + dinar), No socis, 35 EUR 
Vocals: Antonio Hernández i Joan Miquel Aznal 

Inscripcions: A partir del dia 30  de novembre fins el 12 de desembre 

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. 

 

 



 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

 
Sortida i Dinar de Nadal 

 

Dissabte, 17 de desembre de 2022 

Excursió diürna i de tot el dia amb bicicleta de muntanya, organitzada pel Col·lectiu 
d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES des d’Excursionistes.cat. 

Com cada any per aquestes dates, farem la nostra clàssica sortida amb dinar de Nadal 
inclòs. En aquesta ocasió ens tornarà a acompanyar el grup del Xavi Garriga, amb el 
qual hem organitzat aquesta trobada de final de temporada que esperem sigui del gust 

de tothom. 

L’itinerari previst serà una circular curta i senzilla a Sant Sadurní d´Anoia, on en acabar 
dinarem al Restaurant Cal Joan Marina (passaré l´ubicació per wassap). El menú, que 
també passaré per wassap, costa 24 euros tot inclòs, i haureu d´escollir un primer i un 
segon plat. 

*  Lloc i hora de sortida: a les 10 del matí al Restaurant. Els que aneu en tren heu 
d´agafar la R4, que surt de l´estació del nord de Terrassa a les 8:03h i arriba a Sant 
Sadurní a les 9:37. Al ser una circular, també s´hi pot anar en cotxes particulars. 

* Tornada: des del mateix punt de sortida, al llarg de la tarda. 

* Material necessari: bicicleta, casc, esmorzar i aigua. 

* Vocals: Xavi Garriga i Albert Virto. 

* És obligatori fer la inscripció mitjançant el correu electrònic 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants en funció de la 
capacitat del Restaurant. Els menors han de 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 tranquila 
entre amics. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

VOCALIA d’HISTÒRIA 

 

Camins de Sant Jaume per Catalunya 
Ruta del Císter 

7ª etapa: Pont d’Armentera-Monestir de Santes Creus-Pla 
de Santa Maria 

 
Diumenge, 18 de desembre de 2022 

Distància: 14,6 km. 

Dificultat: baixa. 

Itinerari previst: 

PONT D’ARMENTERA, Capella del Calvari, Carrer del Calvari, Carrer de Sant Antoni, 

Carrer Major, Plaça Dr. Bedós, Carrer Costa del Molí, Carrer de la Planeta, Camí del 
Pont d’Armentera a Santes Creus, Torrent del Gargantí, Centre hípic Mas Aragó, Camí 
de les Ordes a Mas Alegret, Coll de Mas Alegret, Rasa de de la Romiguera, Les Tutes, 
SANTES CREUS-AIGUAMÚRCIA, Plaça de Sant Bernat, Plaça de Jaume el Cast, 
Monestir de Santes Creus, Plaça de Santa Llúcia, Carrer de Pere el Gran, Pont de Pedra, 
Corral del Tornader, Camí de les Planes del Pont, Ca l’Arnedo, Barraca de l’Augé, Corriol 
del Soleta, Camí del mas d’en Roig, Masia del Roc, Masia dels Canals, creuem l’AP2, 
Camí del Pla de Santa Maria a Santes Creus, Creuem la C37, PLA DE SANTA MARIA, 
Plaça de Maria Aurèlia Capmany, Carrer Santes Creus, Plaça Jacint Verdaguer, Carrer de 
la Rèria, Plaça de la Vila. 

RECORDEU PORTAR EL BONUS PER VISITAR EL MONESTIR DE SANTES CREUS 

* 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 15 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 

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 

Foradada de Cantonigrós 
 

Dimecres, 21 de desembre de 2022 (tot el dia) 

Amb aquesta sortida volem celebrar amb vosaltres l’inici de les festes nadalenques i 
hem preparat un itinerari, per gaudir de la natura i dels bons plats a taula. 
Començarem el dia esmorzant al restaurant de La Gleva (l’esmorzar està inclòs en el 
preu) 
A continuació l’autocar ens portarà al poble de L’Esquirol per iniciar una caminada fins a 
Cantonigros i arribar-nos fins a la Foradada. 
De tornada fins a L’Esquirol passarem per un parell de fonts i la Masia Mas Campas, 
inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
Acabada la caminada, l’autocar ens retornarà a la Gleva on dinarem. 

Llargada de la ruta: Uns 11 km 
Desnivell: 390 m 
Dificultat: Fàcil 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 
Camp de futbol: 6:45; Mercadona Rambla: 6:55 

Tornada a Terrassa: Als voltants de les 18:00 hores 
Pressupost: 30 EUR (Autocar + esmorzar + dinar), No socis, 35 EUR 
Vocals: Antonio Hernández i Gregorio Mazon 

Inscripcions: A partir del dia 14 de desembre al 19 de desembre 
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. 

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


 
 
 
 

 
 
 

 

 
                                  

 
 

 

 

Entitat associada a: 
 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:                   
 

 


