
 

 
Pel Pla del Pla 

Núm. Registre 

xx 

Tipus activitat El Pla de Santa Maria – Barraques de pedra seca –  
El Pla de Santa Maria 

DATA 

Excursionisme 08/12/2020 

Responsable activitat Josep Maria Silvestre Titul./Formac. Monitor d’excursionisme 
 

Recepció La Fàbrica (per l’entrada principal)  Horari 8:45 
 

3-4h 

Sortida La Fàbrica Horari 9:00 
 

66 m 

Esmorzar Ruta de les Barraques  (Aparcament) 
 

Horari 10:15 
 

66 m 

Control 1 Rasa Fonollosa Horari 12:15 
 

13.6 km 

Arribada La Fàbrica Horari 13:00 
 

sí 

    ---- Coordenades -------  Baixa 

    ---- Coordenades -------  A 

Destinataris 
de l'activitat 

Practicants habituals d’excursionisme, amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí.    

RISCOS La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma física o l’equipament adequat pot provocar lesions 
personals o a tercers, i contempla els riscos inherents en tota activitat realitzada en el medi natural. 

Material  Calçat adequat preferiblement bota de tresc de canya alta, roba d'abric, paravent, gorra, guants, protecció solar, 

bastons de tresc,  llicència federativa. Aigua i menjar pel camí. Mascareta i gel hidroalcohòlic 

 

Descripció activitat 

En arribar a la Fàbrica s’haurà de passar el control de temperatura i lliurar el document d’autoresponsabilitat signat. 
S’han de mantenir en tot moment les distàncies de seguretat. 
Es seguiran els Protocols establerts per la FEEC i aprovats per la SGE 
A l’hora d’esmorzar es mantindran les distàncies de seguretat  
No està permès compartir cap tipus de menjar ni material. 
 

----- 
Sortirem de la Fàbrica pel Passeig del Pla en direcció al Carrer del Treball, a l’extrem del qual, a l’altre costat de la 
carretera, trobarem el cartell de la ruta. Des d’allà continuarem per l’Avinguda Gaudí fins enllaçar amb el GR-175 en 
direcció a Santes Creus, fins passat el Cossiol, on seguirem el Camí dels Muntanyesos que ens durà a l’aparcament 
de les barraques de pedra seca on esmorzarem. Continuarem pel camí dels muntanyesos fins a trobar el camí de Sant 
Pere, que ens acompanyarà fins a la Plana del Queral, on ens dirigirem en direcció al camp del vol. En arribar a la 
Torre de l’Anglès, agafarem el camí que ens portarà als escurats de l’autopista i cap a la Fàbrica, on acabarà la 
sortida. Podeu trobar una descripció molt més detallada i plena de descripcions a la pàgina web de la xiruca 

Mesures  

PLA D’EMERGÈNCIA: Aviseu a algun membre de l'organització, que en cas de necessitat trucarà al 112. Seguiu les indicacions de les autoritats 

competents. 

MESURES MEDIAMBIENTALS: Comporteu-vos de manera cívica amb la natura, la resta de participants, els responsables de l’activitat i el 

patrimoni privat i públic per on passi el recorregut de l’activitat. No tireu deixalles, emporteu-vos-les a casa. 
L'ORGANITZACIÓ: Tots els canvis en l’itinerari, horari o organització de la sortida són responsabilitat exclusiva dels membres de l'organització, 
que hauran de prendre les mesures que creguin oportunes pel bon desenvolupament de l’activitat. 
Els participants hauran d’ajustar-se a les indicacions dels membres de l'organització. 
Els menors d’edat han d’anar acompanyats per pares, tutors o adults degudament autoritzats, i omplir la fitxa oportuna. 
L’activitat està coberta per una assegurança de RC però tanmateix és obligatori per a tots els assistents disposar de llicència anual de la FEEC en 
vigor o assegurança temporal que cal demanar als responsables de la sortida abans de l’inici d’aquesta. 
 



Lloc 
Coordenades UTM 

etrs 89 
Temps 
parcial 

Temps 
acumulat 

Distància 
parcial 

Distància 
acumulada 

Alçada Dificultat tram 

La Fàbrica 357199/4580649 0 0 0 0 384 m Zona asfaltada 

Inici Camí mas d’en Roig 359169/4579609 0:40 h 0:40 h 2.50 km 2.50 km 355 m Camí de terra 

Aparc. ruta de les barraques de pedra 

seca 

361635/4580191 0:45 h 1:25 h 2.9 km 5.4 km 380 m Camí de terra 

 

 
Carretera C37  km 22.8 360116/4581523 0:40 h 2:05 h 3.55 km 8.95 km 404 m Camí de terra 

 
Rasa de la Fonollosa 358142/4581543 0:45 h 2:50 h 2.95 km 11.90 km 401 m Camí de terra 

 
La Fabrica 357199/4580649 0:30 h 3:20 h 1.70km 13.7 km 384 m Fàcil 

Altimetria 

 

Mapa 

 
 

 

 

Col·laboradors 

Ajuntament del Pla de Santa Maria 
 


