
Organització

EXCURSIONS
MATINALS PER A LA

GENT GRAN 

··············································
Grup mínim de 30 persones i màxim
de 51. En cas de no arribar al mínim,
la sortida quedarà anul·lada. 
 
Els desnivells acumulats positius
oscil·len entre els 100 i els 315 m
 
En cas de mal temps, es pot anul·lar
la sortida. 
 
Tots els participants han de conèixer
i acceptar el risc intrínsec de les
activitats que es desenvolupen al
medi natural i els que comporta cada
activitat concreta. 

EQUIPAMENT PERSONAL

··············································

2020

Excursions matinals, per gaudir de la
natura de forma tranquil·la i amb bona
companyia.

M É S  I N F O R M A C I Ó  I  I N S C R I P C I O N S
El preu és de 12 euros i inclou transport, els monitors i tècnics titulats i

l'assegurança obligatòria 
(en el cas d'estar federat, el preu de la sortida és de 9,5€)

Les inscripcions s'han de fer 15 dies abans de cada sortida a la 
 secretaria de la UES

UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL
C. de la Salut, 14-16, baixos

Tel. 937258712

Els dimarts i dijous, de 10 a 12h, i de dilluns a divendres, de 18 a 21h
El dia de tancament és el darrer dijous abans de la sortida. En cas de baixa es retornarà el 50% de

l'import si es notifica fins al dijous anterior; les baixes que es notifiquin després no tindran dret al
retorn del pagament fet.

 
Els recorreguts poden ser modificats per les condicions meteorològiques o del terreny

EXCURSIONS MATINALS PER A
LA GENT GRAN DE SABADELL 
Us presentem el nou programa
d'excursions matinals que organitza  la
UES amb la col·laboració de les
regidories d'Esports i Cicles de Vida de
l'Ajuntament de Sabadell.
 
L'objectiu és potenciar les caminades
saludables practicant l'excursionisme,
conèixer els espais naturals propers i
fomentar la relació amb la natura. 
 
Enguany anirem des de Barcelona
fins al cim de La Mola, seguint el
Camí dels Monjos a partir de Sant
Cugat. La llegenda diu que aquest
camí el van fer els monjos de Sant
Llorenç del Munt per arribar a Sant
Cugat a la recerca d'unes terres més
productives i menys aïllades.

Roba esportiva i còmoda. Calçat
apropiat per caminar
(preferiblement, botes que
protegeixin els turmells). Es
recomana portar impermeable i
bastons d'excursió. 
Motxilla petita per portar aigua i
l'esmorzar i alguna cosa per picar.

INFORMACIÓ GENERAL
Les sortides es faran en autocar o tren
i l'horari és de 8 del matí a 2 del
migdia.

Amb la col·laboració de
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Itinerari: Sortirem des
del dipòsit d'aigües al
carrer de la Vista
Alegre de Cavall
Bernat. Anirem a
buscar el camí carener
dels Monjos, passarem
per l'hort dels Monjos
fins arribar al monestir
de Sant Llorenç del
Munt. Tornarem pel
camí dels Monjos fins
arribar al punt de
sortida.

Distància: 6 km
Desnivell: +/- 350 m

TIBIDABO-
ST.CUGAT

 SANT CUGAT-
BELLATERRA

BELLATERRA -
SANT QUIRZE

SANT QUIRZE-
TERRASSA

TERRASSA-
MATADEPERA

MATADEPERA-
MATADEPERA

PUJADA A LA
MOLA

Punt de sortida:
Plaça de Catalunya,
davant l'Hotel
Sabadell a les 8 h.

Punt de sortida:
Plaça de Catalunya,
davant l'Hotel
Sabadell a les 8 h.

Punt de sortida: Des
d'estació de tren de
Sabadell o Bellaterra.

Punt de sortida: Des
d'estació de tren de
Sabadell o Sant
Quirze del vallès.

Punt de sortida:
Plaça de Catalunya,
davant l'Hotel
Sabadell a les 8 h.

Punt de sortida:
Plaça de Catalunya,
davant l'Hotel
Sabadell a les 8 h.

Punt de sortida:
Plaça de Catalunya,
davant l'Hotel
Sabadell a les 8 h.

Itinerari: Des de dalt
de la serra de
Collserola ens
dirigirem a la font
Groga i seguirem
baixant fins a Sant
Cugat, tot passant per
l’ermita de Sant Medir i
el pi d’en Xandri.

Itinerari: Començarem
al Monestir de Sant
Cugat del Vallès, i
anirem guanyant
alçada per Volpelleres i
Sant Joan fins arribar
al turó de Can Camps,
des d’on baixarem cap
a l’estació de
Bellaterra. Des d'on
tornarem a Sabadell
amb tren.

Itinerari: Des de
Bellaterra pujarem de
nou al turó de Can
Camps i seguirem per
la serra de Galliners i
el camí de la Font dels
Caçadors fins a
l’estació de Sant
Quirze del Vallès.
 
L'anada i la tornada es
farà amb tren.

Itinerari: Tornarem a
pujar a la serra de
Galliners des de Sant
Quirze pel camí del
Mig i ens dirigirem cap
al cementiri de
Terrassa passant
per Can Parellada i
Can Torrella.
 
La tornada es farà
amb autocar.

Itinerari: Començarem  
al cementiri de
Terrassa (Torre-sana),
seguirem per la Grípia,
anirem a buscar Can
Montllor i arribarem a
Santa Magdalena.
Acabarem al
poliesportiu de
Matadepera.

Itinerari: Arrancarem
des de Matadapera i
anirem a buscar la
carena dels Monjos.
Passarem pel coll de
la Costa del Tet i ens
dirigirem cap a Can
Torres. Seguirem fins
la font de la Tartana,
passarem per Can
Solà del Racó i
arribarem al
poliesportiu de
Matadapera.

Distància: 7 km
Desnivell:
+145/-145m

Distància: 9 km
Desnivell:
+100/-350m

Distància: 9 km
Desnivell:
+200/-150m

Distància: 9 km
Desnivell:
+230/-230m

Distància: 8,5 km
Desnivell:
+250/-160m

Distància: 8 km
Desnivell: +/- 300 m

EXCURSIONS MATINALS 2020: CAMÍ DELS MONJOS
(Dt.) 04.02.20
(Dj.) 06.02.20

(Dt.) 21.04.20
(Dj.) 23.04.20

(Dt.) 03.03.20
(Dj.) 05.03.20

(Dt.) 05.05.19
(Dj.) 07.05.19

(Dt.) 02.06.20
(Dj.) 04.06.20

(Dt.) 06.10.20
(Dj.) 08.10.20

(Dt.) 03.11.20
(Dj.) 05.11.20


