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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. 
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HISTÒRIA 
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HISTÒRIA 

Dimecres 22 Les Escaules (tot el dia) - VETERANS 
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Via Marina del Camí de 

Sant Jaume 

 

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 D’HISTÒRIA 

El camí de Sant Jaume de Barcelona 
a Montserrat, pel Vallès Occidental 

 
2a etapa. Laberint d’Horta – Sant Cugat del 

Vallès (9,5 km) 
 

Les excursions del 5 i 26 de febrer s’organitzen conjuntament amb el Grup de treball 
de les Associacions dels Amics del Camí de Sant Jaume de les Comarques 
Barcelonines ULTREIA. És un nou projecte que sorgeix del treball conjunt entre les 
associacions d’Amics del Camí de Sant Jaume de l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Terrassa, el Prat de Llobregat, Barcelona, Bages, Sant Cugat del Vallès, 
Viladecans, Vallès Oriental i Alt Penedès. Compta amb la col·laboració 
d’Excursionistes.cat. 

EL CAMÍ DE SANT JAUME DE BARCELONA A MONTSERRAT, PEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 

Per tal de donar continuïtat al cicle del Camí de Sant Jaume del Llobregat (Barcelona – 
Martorell – Montserrat) realitzat al llarg de l’any 2022, us presentem aquest nou 
projecte d’un cicle d’excursions mensuals adreçat a donar a conèixer aquesta 

interessant i propera ruta. Té la particularitat que el seu inici i el final és idèntic a 
l’anterior cicle, però amb un recorregut totalment diferent. 

Sortirem de Barcelona i després de creuar la serra de Collserola, s’arriba a Sant Cugat 
del Vallès. Seguirem per la serra de Galliners fins a les Fonts de Terrassa, on el Camí 
de Sant Jaume es bifurca: 

1. A. Per Terrassa, Vacarisses i Monistrol de Montserrat, arribarem al monestir de 
Montserrat, seguint en bona part el traçat del centenari Camí Romeu de 
Montserrat (2 etapes). 

2. B. Seguint el traçat del Camí Català de Barcelona a San Juan de la Peña, 
per Ullastrell, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Collbató i pel Camí de les 
Bateries arribarem al monestir de Montserrat (3 etapes). 

  

Calendari previst: 

El Camí de Sant Jaume de Barcelona a Montserrat, pel Vallès Occidental 

A. Camí de Sant Jaume de Barcelona a Terrassa i Montserrat 



 

 

Gener 2023. 1a etapa. Barcelona. Plaça de Sant Jaume – Laberint d’Horta (9,0 
km) 

Febrer 2023. 2a etapa. Laberint d’Horta – Sant Cugat del Vallès (Monestir) (10,4 

km) 

Març 2023. 3a etapa. Sant Cugat del Vallès – Les Fonts de Terrassa – Terrassa 
(16,9 km) 

Abril 2023. 4a etapa. Terrassa – Torreblanca – Estació RENFE de Vacarisses 
(14,7 km) 

Maig 2023. 5a etapa. Estació RENFE de Vacarisses – Monistrol de Montserrat 
–  Montserrat (13,3 km) 

 
B. Camí Català de Sant Jaume de Barcelona a San Juan de la Peña 

Setembre 2023. 6a etapa. Les Fonts de Terrassa – Ullastrell (10,2 km) 

Octubre 2023. 7a etapa. Ullastrell – Olesa de Montserrat (8,0 km) 

Novembre 2023. 8a etapa. Olesa de Montserrat – Esparreguera – Collbató – 
Montserrat (14,5 km) 

Diumenge, 5 de febrer 

2a etapa. Laberint d’Horta – Sant Cugat del Vallès (9,5 km) 

Itinerari previst: Barcelona, Velòdrom d’Horta, Torre Sobirana d’Horta, Parc del 
Laberint d’Horta, ruïnes del Castell-Fortí, Carretera de les Aigües, Pas del Rei (405 m), 
Ermita de Sant Medir, ermita de Sant Adjutori o Santa Maria de Gausac, can Borrell, Pi 
d’en Xandri, la Torre Negra, la Torre Blanca, Creu Trencada, Creu de can Mates, 
Monestir de Sant Cugat del Vallès. Uns 9,5 km aprox. 

* Lloc i hora de trobada a Barcelona: Parc del Laberint d’Horta, a les 9:00 del matí. 

* Arribada a Sant Cugat del Vallès. Al voltant de les 13:00 o 14:00 hores. 

* Vocals: Núria Blanch, Ramon Aranda, Isidre Isern, 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 6 € (bitllet de metro / tren). 

NOTES DELS ORGANITZADORS 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 2 de febrer. 

* Inscripcions i més informació: al grup de WhatsApp específic o al telèfon 609 40 37 
50 (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: 12 de març de 2023. 3a etapa. Sant Cugat del Vallès 
– Terrassa (15,5 km). 

CREDENCIAL: Es facilitarà credencial a tots/es els/les pelegrins/es per posar els 
segells acreditatius de pas. Cost: 2 €. 

OBSERVACIONS: 

* Caldrà seguir en tot moment les normes establertes per les autoritats sanitàries. 

* 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: 2a etapa. Laberint d’Horta – Sant Cugat del Vallès (9,5 km) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-vell-cami-catala-de-sant-jaume-1a-etapa-
de-barcelona-a-sant-cugat-del-valles-59718430 

 

 

 

VOCALIA de VETERANS 

Les Escletxes de El Papiol 
 

Dimecres, 8 de febrer (matinal) 

Les Escletxes de El Papiol és un fenomen geològic molt interessant: Profundes 
esquerdes per on pots caminar per dins, com passadissos sinuosos que es van 
estrenyent, amb parets de 15 metres a banda i banda. 

Un cop feta la visita a Les Escletxes anirem cap a l’ermita de la Salut i al cim de Puig 
Madrona, amb una torre de vigilància i bones vistes de 360 graus, al Tibidabo, a 
Montserrat i a La Mola. 

Llargada de la ruta: Uns 9’50 km 

Desnivell: 340 m 

Dificultat: Fàcil 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-vell-cami-catala-de-sant-jaume-1a-etapa-de-barcelona-a-sant-cugat-del-valles-59718430
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-vell-cami-catala-de-sant-jaume-1a-etapa-de-barcelona-a-sant-cugat-del-valles-59718430


 

 

Camp de futbol: 7:20; Mercadona Rambla: 7:30 

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

Pressupost: 10 EUR 

Vocals: Antonio Hernández, Joan Miquel Aznal, Gregorio Mazon i Vicenç Vidal 

Inscripcions: A partir del dia 25 de gener al 6 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 

 

 

 

Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES 

 

Mar i muntanya al Baix Camp 

 

Dissabte, 18 de febrer 

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. 

L’itinerari previst comença a Vila-Seca. Pel camí del castell i el camí del mas de la Cuca, 
primer asfaltats i després de terra, arribarem a Reus. Creuarem tota la població pel 
centre i agafarem el camí de la Pedrera del Còbic i el camí del Mig fins a Maspujols. 
Pujarem al poble i ens dirigirem, per pista, fins a l’Aleixar. Seguirem pel camí d’Alforja, 
per sobre la riera de la Vila, fins a arribar a aquesta població. Un cop allà, prendrem la 
pista que transcorre per la llera i l’interior de la riera d’Alforja i que ens durà fins al 

mar, passant per les Borges del Camp i Cambrils. Resseguirem el carril bici del passeig 
marítim cap a Vilafortuny, Salou i fins a Port Aventura. Un altre carril bici ens durà de 
nou a Vila-Seca, on donarem per acabada la nostra ruta. 

Uns 60 km amb 500 m de desnivell, progressiu al llarg de la primera meitat de la ruta. 
Després és tot baixada i pla. Tots els camins són pistes asfaltades o de terra en bones 
condicions, exceptuant la part de l’interior de la riera que, en alguns punts, presenta 

més dificultat per pedalar per l’acumulació de sediment. 

Us farem arribar el track de la sortida, que podeu consultar també al 
wikiloc:https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/mar-i-muntanya-al-baix-camp-124088221 

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/mar-i-muntanya-al-baix-camp-124088221


 

 

*  Lloc i hora de sortida: a l’estació de la RENFE de Terrassa a les 06.50h. El tren surt 
a les 07.03 hores. Baixarem a Barcelona-Sants i canviarem de tren a la línia R16, que 
surt a les 08:03 h, per anar fins a Vila-Seca, on hi arribarem a les 09:28h. En arribar 
farem el cafè i començarem la sortida. Començarem a pedalar sobre les 10:00 

hores.  

També us podeu desplaçar fins a Vila-Seca en cotxe. Podeu deixar el cotxe a la mateixa 
estació, hi ha força lloc. Si necessiteu fer el cafè i/o esmorzar, compteu bé el temps per 
poder sortir a pedalar a partir de les 10:00 hores. Farem el cafè a la zona de la mateixa 
estació (passarem ubicació per whatsapp). 

* Tornada: en tren des de Salou-Port Aventura o des de Vila-seca. Si us desplaceu en 
cotxe, no patiu que tornareu on l’heu deixat. 

* Material necessari: bicicleta, casc, esmorzar, alguna cosa per picar i dinar. Pararem 
en algun lloc adequat per fer la beguda que acompanyi el dinar. 

* Vocals: Xavi Oller i Xavier Garriga. 

* Pressupost: bitllets de tren d’anada i tornada. Vàlid l’abonament recurrent regional si 
el teniu. 

* És obligatori fer la inscripció (fins el 16 de febrer) mitjançant el correu electrònic 
cub.sensepresses@gmail.com. Podem limitar el nombre de participants. 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 per 
conèixer els paisatges de la costa daurada, tant de mar com de muntanya. 

 
 
 
 

 

 

VOCALIA d’HISTÒRIA 

 

Els Camins de Sant Jaume per Catalunya 

 

1ª etapa: Monestir de Montserrat a Castellgalí 
 

Diumenge, 19 de febrer 

Cicle: Camí de l’Abat Oliba 

Distància: 18 km. 

Dificultat: moderada. 

mailto:cub.sensepresses@gmail.com


 

 

Primera de les etapes que ens han de portar des del monestir de Montserrat a Sant 
Martí de Canigó. 

Itinerari previst: 

Arribats al Monestir de Montserrat aprofitarem per esmorzar i sortirem tots plegats des 
de l’escultura dedicada a l’Abat Oliba fundador del monestir de Montserrat, continuarem 
pel Camí dels Degotalls, Monestir de Sant Benet, La Calsina, Sant Cristòfol, Sant Jaume 
de Castellbell, Ca l’Estevenó i CASTELLGALÍ. 

Acabada la caminada ens dirigirem a MANRESA per fer una visita als seus monuments 

més emblemàtics. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

1ª Parada Av. Abat Marcet (Camp de Fútbol del Terrassa) a les 6:50 AM 

2ª Parada Rambla d’Ègara (Mercadona rotonda del Doré) a les 7:00 AM 

. Tornada: al llarg de la tarda. 

* Activitat organitzada conjuntament amb Excursionistes.cat. 

* Vocals: Andreu Alcaraz, Isidre Isern i Ramón Aranda. 

* 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 febrer 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. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

VOCALIA de VETERANS 

 
Les Escaules 

 

Dimecres, 22 de febrer (tot el dia) 

Les Escaules és un poble del terme municipal alt-empordanès de Boadella i les 
Escaules. Destaca pel seu nucli històric compacte i les restes arquitectòniques 
medievals que s’hi troben. Visitarem el Castell de les Escaules que s’alça dalt d’un cim 
rocós a 235 m d’altitud a prop del poble. Era presidit per una torre cilíndrica que encara 
es conserva dreta, i que actualment té uns 10 m d’alçada, estava envoltada per un 

recinte emmurallat de planta trapezial, del qual en resten alguns murs encara sencers, i 
d’altres en molt mal estat de conservació. 
Passarem per Boadella de l’Empordà i seguint el curs de La Muga arribarem al Salt de la 
Caula i al Pou de Glaç considerat el mes ben conservat de la comarca 

Llargada de la ruta: Uns 12 km 

Desnivell: 320 m 

Dificultat: Fàcil 

Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

Camp de futbol: 6:50; Mercadona Rambla: 7:00 

Tornada a Terrassa: Als voltants de les 18:00 hores 

Pressupost: 35 EUR (Autocar + dinar), No socis, 40 EUR 

Vocals: Antonio Hernández, Joan Miquel Aznal, Gregorio Mazon i Vicenç Vidal 

Inscripcions: A partir del dia 8 de febrer al 20 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 
 

CAMINS DE LA MEDITERRÀNIA 2022 

 

Portbou - Les Cases d’Alcanar 
 

9ª etapa: L’Estartit - Begur 

 
Dissabte, 25 de febrer 

Aquesta etapa de l’Estartit a Begur, es pot dividir en dues parts ben diferenciades i 
separades per la fita important que constitueix el conjunt medieval de Pals i pròpiament 
del massís de Begur. 

Des de l’Estartit fins al final de Pals (exactament als Masos de Pals) es travessa 
l’amable plana baix-empordanesa, de gran bellesa tant pel seu harmoniós conjunt, com 
pels detalls de paisatges rurals, aiguamolls i pobles que durant el nostre recorregut 

anem travessant. Un cop arribem als Masos de Pals, quan davant nostre el camí 
comença a pujar fort , hem de tenir cura d’anar fins a Sa Riera reservant les energies 
fins traspassar aquesta muntanya. Després d’això, agafarem el pas per la carretera GIV 
6535 que durant uns 250/300 m de desnivell ens porta fins a Begur. Aquesta vila es 
remunta a un assentament Iber, on actualment es troba el castell, i que data del segle 
VI aC., també són d’interès monumental les diverses torres de defensa situades dins 
del nucli vell. Aquestes es van aixecar per defensar-se de la pirateria barbaresca entre 

els segles XVI i XVII. 

Itinerari previst: 

L’Estartit (10 m) El Ter Vell, Els Griells, Les Deveses, Mas Jonquer, Mas Nou, Barri del 
Ter, Canal de Torroella de Montgrí, Els Saions, Cal Bonic, Gola del Ter, Platja de 

Fonollera, Mas Pinetell, Rec del Molí de Pals, Bases d’en Coll, El Vernegar, Club del Golf 
de Pals, Platja de Pals, Pals Mar, Sa Tuna, Platja del Racó, Punta Espinuda (75 m) Illa 
Roja, Roca Negra, Punta d’en Toni, Platja de Sa Riera (0 m). Carretera GIV 6535, 
Ermita de Sant Romà (250 m) El Castell (300 m) Cap de Begur i finalment Begur. 

Distància: Per concretar 

Desnivell: Per concretar 

Dificultat: Per concretar 

Vocals: Núria Arnan, Isidre Isern, Ramon Aranda i Antònia Roman. 

Sortida: 

06:50h davant del camp  futbol del Terrassa.                            

07:00h davant del Mercadona de la Rambla. 



 

 

Import de l’autocar: socis 17 euros / no socis 20 euros. 

Inscripcions: al telèfon 649 425 011 (vespres) i al WhatsApp del grup, abans del 18 de 
febrer. 

Notes: 

– El desplaçament es farà en un vehicle de 70 places. 

– En el cas d’exhaurir-se les places, es donarà per tancada la llista d’inscrits. 

– Tots els que estiguin inscrits tenen el deure de pagar l’import de la seva plaça 
d’autocar. 

– L’organització no es farà responsable dels danys que puguin causar o causar-se els 
participants durant l’etapa programada. 

– El fet d’inscriure’s en aquesta activitat suposa l’acceptació plena de les normes 
donades pels guies. 

– Dins l’autocar serà obligatori l’ús de la mascareta durant tot el viatge, i sobretot 
portar-la ben posada. 

 

 

 
 

 
VOCALIA d’HISTÒRIA 

La Via Marina: 1a etapa. Blanes - Malgrat de Mar - Santa 
Susanna (12,6 km) 

 

Diumenge, 26 de febrer 

Via Marina del Camí de Sant Jaume  

Blanes – Malgrat de Mar – Mataró – Badalona – Barcelona 

Us presentem un nou cicle d’excursions mensuals amb la finalitat de donar a conèixer i 
posar en valor una interessant ruta jacobea. Dels dotze Camins de Sant Jaume de 
Catalunya, aquesta és l’única que va resseguint tot el litoral des de Blanes fins a 
Barcelona. 

La Via Marina del Camí de Sant Jaume, entra a Catalunya pel coll de Banyuls, provinent 
de Banyuls de la Marenda. Passa pels monestirs de Sant Quirze de Colera i Sant Pere de 
Rodes. Creua la plana de l’Empordà per Castelló d’Empúries, els Aiguamolls, Sant Pere 



 

 

Pescador, Torroella de Montgrí, Palamós, Calonge, i Sant Feliu de Guíxols. Continua per 
Tossa de Mar, Lloret i finalment arriba a Blanes. 

Plantegem fer la part del Maresme i el Barcelonès per una qüestió de facilitat d’accedir 

amb transport públic. Amb itineraris curts (10 a 13 km), sense desnivell i que permetin 
gaudir de l’entorn i alhora visitar els elements arquitectònics existents al llarg de cada 
etapa. 

  

Calendari previst: 

Via Marina del Camí de Sant Jaume   

Febrer 2023. 1a etapa. Blanes – Malgrat de Mar – Santa Susanna (12,6 m) 

Març 2023. 2a etapa. Santa Susanna – Pineda de Mar – Calella – Sant Pol de Mar 

(11,0 km) 

Abril 2023. 3a etapa. Sant Pol de Mar – Canet de Mar – Arenys de Mar – Caldes 
d’Estrac (11,0 km) 

Maig 2023. 4a etapa. Caldes d’Estrac – Mataró (10,6 km) 

Juny 2023. 5a etapa. Mataró – Vilassar de Mar – Premià de Mar (12,0 km) 

Setembre 2023. 6a etapa. Premià de Mar – el Masnou – Montgat (11,5 km) 

Octubre 2023. 7a etapa. Montgat – Badalona – Sant Jeroni de la Murtra – Santa 
Coloma de Gramenet (11,5 km) 

Novembre 2023. 8a etapa. Santa Coloma de Gramenet – Sant Martí dels 
Provençals – Barcelona (10,0 km) 

  

Diumenge, 26 de febrer de 2023 

1a etapa. Blanes – Malgrat de Mar – Santa Susanna (12,6 km) 

Itinerari previst: Blanes (església parroquial de Santa Maria, Font gòtica, voltes i 
capelleta de Sant Bonós i Sant Maximià, Ajuntament, Portal de la Costa Brava, Passeig 
Marítim, Parròquia de la Sagrada Família), Pont nou sobre la Tordera, Camí del Pla o de 
Baix, Malgrat de Mar (església parroquial de Sant Nicolau, estació RENFE, Passeig del 
Mar), Santa Susanna (estació RENFE, Torre de la Plana). Uns 12,6 km aprox. 

* Lloc i hora de sortida de Terrassa: 

1. Avinguda de l’Abat Marcet (Camp de Fútbol) a les 6:50 
B. Rambla d’Ègara, (entre Infant Martí i Watt) a les 7:00 

* Lloc i hora de sortida de Blanes: Església de Santa Maria, a les 9:30 



 

 

* Esmorzarem a Blanes, abans de començar a caminar. 

* Dinarem a Malgrat de Mar. 

* Arribada a Santa Susanna, a primera hora de la tarda. 

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

* Els desplaçaments d’anada i de tornada es farà en un autocar de 40 places. 

* Pressupost: cost de l’autocar socis 17 € / no socis 20 €. 

NOTES DELS ORGANITZADORS 

* Data límit per fer les inscripcions: dijous 23 de febrer. 
* Inscripcions i més informació: al grup de WhatsApp específic o al telèfon 609 40 37 
50 (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: 26 de març de 2023. 2a etapa. Santa Susanna – 

Sant Pol de Mar (11,0 km). 

CREDENCIAL: Es facilitarà credencial a tots/es els/les pelegrins/es per posar els 
segells acreditatius de pas. Cost: 2 €. 

OBSERVACIONS: 

* Caldrà seguir en tot moment les normes establertes per les autoritats sanitàries. 

* 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. Blanes – Malgrat de Mar – Santa Susanna   

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/via-marina-del-cami-de-sant-jaume-3-ermita-
de-les-alegries-blanes-malgrat-de-mar-81602307 
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Entitat associada a: 
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