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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 resseguirem la Tordera des 
de Mosqueroles fins a Olzinelles i 
coneixerem els seus voltants. També 
veurem bonics racons amb gorgs i 
salts d’aigua; tot a menys d'una hora 
de transport des de Sabadell.

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
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 fan en autocar i 
l'horari és de 08:00h a 14:00h.

Amb la col·laboració de
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LA SÈQUIA III: 
DE SALLENT A 

SANTPEDOR

 MOSQUEROLES 
- STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA

VALLGORGUINA 
- SANT CELONI

HOSTALRIC - 
FOGARS DE LA 

SELVA

VALL 
OLZINELLES

EL SALTANT 
DE GUANTA

DE PALLEJÀ A 
SANT ANDREU

Punt de sortida: 
Plaça de Catalunya, 
davant l'Hotel 
Sabadell a les 8 h.
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Itinerari: Tram 
intermedi de la Sèquia 
de Manresa. 
Començarem 
caminant en paral·lel a 
la C-16 en direcció 
sud, per arribar a les 
vies ferroviàries que 
porten a les mines de 
potassa de Sallent. 
Les deixarem enrere 
per endinsar-nos al 
tram més bonic de la 
Sèquia entre boscos i 
camps de conreu fins 
a arribar al Polígon de 
Santa Anna.

Resseguint la 
Tordera I. Itinerari: 
Des de Mosqueroles 
caminarem uns 500 m 
per carretera fins a 
arribar a la pista que 
ens porta a l’església 
romànica de Santa 
Magdalena. Aquí 
començarem una 
baixada pel sender que 
ens portarà al Castell 
de Montclús, després 
fins a Sant Esteve de 
Palautordera i per últim 
a Santa Maria de 
Palautordera.

Resseguint la 
Tordera II. Itinerari: 
Aprofitant la Via Verda 
de Vallgorguina 
seguirem la riera del 
mateix nom fins a Sant 
Celoni per pistes i 
camins ombrívols. Pel 
camí podrem veure el 
Dolmen de Pedra 
Gentil i acabarem al 
Pont Trencat, punt on 
conflueix la Riera de 
Vallgorguina amb la 
Tordera.

Resseguint la 
Tordera III. Itinerari: 
Fent un pas de gegant 
saltarem de Sant 
Celoni a Hostalric, on 
la Tordera es separa 
de l’AP-7. Caminarem 
entre plantacions de 
pollancres i 
travessarem l’autopista 
per trobar l’església de 
Sant Cebrià de 
Fogars.

Resseguint la 
Tordera IV. Itinerari: 
Recorregut per la vall 
idíl·lica d’Olzinelles, on 
podrem veure boscos, 
masies, arbres 
monumentals, forns de 
pega i forns de calç. 

Itinerari: Sortirem de 
Sentmenat en direcció 
al castell del poble i 
seguirem cap al nord a 
buscar l’espectacular 
Salt de Guanta, tot 
passant per 
l’aqüeducte de Senosa 
i la Font de Bou. 
Remuntarem cap al 
Mas de Guanta i 
passarem per can 
Montllor de Dalt fins a 
arribar a Can Vinyals.

Itinerari: Des de 
Pallejà ens enfilarem 
cap al Puig de l’Àliga 
per la Riera de les 
Rovires, on veurem 
bonics racons amb 
gorgs i salts d’aigua. 
Un cop a dalt, tocarà 
baixar en direcció a 
Sant Andreu de la 
Barca per la Riera de 
Corbera i 
l’espectacular Gorg de 
la Mola.

Distància: 8 km
Desnivell:  +189 m

Distància: 9 km
Desnivell: +60/-60 m

Distància: 8,3 km
Desnivell: +60/-250 m

Distància: 8,5 km
Desnivell: +110/-180 m

Distància: 9 km
Desnivell: +50/-80 m

Distància: 8,5 km
Desnivell: +300/-230 m

Distància: 8 km
Desnivell: +300/-300 m

EXCURSIONS MATINALS 2019
(Dt.) 05.02.19
(Dj.) 07.02.19

(Dt.) 02.04.19
(Dj.) 04.04.19

(Dt.) 05.03.19
(Dj.) 07.03.19

(Dt.) 07.05.19
(Dj.) 09.05.19

(Dt.) 04.06.19
(Dj.) 06.06.19

(Dt.) 08.10.19
(Dj.) 10.10.19

(Dt.) 05.11.19
(Dj.) 07.11.19


