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Les entitats organitzadores realitzen aquestes sortides com a 
part de les seves activitats sense ànim de lucre.  No obstant 
això, els participants hauran d'assumir els costos relatius al 
transport fins a la sortida de l'itinerari  - tant si és en trans-
port públic com en cotxes particulars - i de l'avituallament que 
es proporcioni, si és el cas.
Aquestes sortides estan subjectes a la normativa d’activitats 
esportives i requereixen inscripció prèvia i la contractació d’as-
segurança que es podrà realitzar en el moment de la inscripció. 
Consulteu les condicions a les webs de les entitats organitza-
dores.

us proposen 
una sortida al mes,  

excursions de diumenge al matí 
de 4 hores de caminada 

i 12 quilòmetres de recorregut, 
amb algunes excepcions...



Per fer salut i conèixer el nostre patrimoni natural i cultural!

Diumenge,  22 d’octubre de 2017 
La Rierada: de Vallvidrera a Molins de Rei
Itinerari per les zones humides de Collserola fins arribar a la població 
de la Rierada que creuarem fins arribar al salt d’aigua amb el mateix 
nom. Final a Molins de Rei.

Diumenge, 19 de novembre de 2017
Coneguem l’Obac: 
Les Marines-El Daví-Rocamur-Puig Roca d’Aliga-Les Marines
Recorregut circular per una part de la serra de l’Obac molt descone-
guda, pujant al castell de Rocamur.

Diumenge, 26 de Novembre de 2017
Sortida amb BTT: Sarrià - El Prat de Llobregat
Itinerari planer pel Delta del Llobregat, els seus aiguamolls i les 
platges.

Diumenge,17 de desembre de 2017
46è Pessebre d’Els Blaus
De Matadepera a Sant Quirze del Vallès
Acompanyem el pessebre  d’Els Blaus, caminant des de Matadepera 
a Sant Quirze del Vallès, per la Serra de Galliners.

Diumenge 28 de gener
Descobrim el Garraf:  Begues-Montau-Olesa de Bonesvalls 
Entre avenç i margallons caminem per aquest paisatge exòtic del 
Garraf

Diumenge 25 de febrer
Coneguem Collserola: de Sarrià als Penitents per Vallvidrera 
Passegem pels límits de la ciutat i les serres de Margenat i Vilana

Diumenge 11 de març
Caminant pel Delta del Llobregat
Descobrim els principals paisatges del Delta: jonqueres, prats humits, 
pinedes, canyissars, platges i els estanys de Cal Tet i de Ca l’Arana

Diumenge 18 de Març
Sortida en  bicicleta a Sant Iscle de les Feixes
Passejada per Collserola des de Sarrià fins l’ermita romànica de Sant 
Iscle i Santa Victòria de les Feixes.

Diumenge 8 d’abril
Descobrim el Penedès: el Castell d’Olèrdola
Ruta circular pel parc d’Olèrdola - De la font d’Alba a la font de Fonta-
nilles.

Divendres 25 i dissabte 26 de maig
X Pujada de Sarrià a Montserrat a peu
Sortida a les 20h del vespre i caminada nocturna fins el migdia. 
Tornada en autocar

Diumenge 17 de juny
Un lloc singular del Cabrerès: Rupit i el Salt del Sallent
Caminem pel cor de les fagedes de Collsacabra fins l’espectacular 
Salt de Sallent

Dijous 28 de juny
XI Pujada a San Pere Màrtir
Celebrem la revetlla al límit sud de Collserola

Dissabte 14 i diumenge 15 de juliol
Caminant per la serra de El Catllaràs
Sortida de dos dies amb pernoctació a Santa Maria de Falgars. Una 
ruta pels boscos del Catllaràs sota la imponent Serra del Cadi


