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EDITORIAL 
 
2008. Comença un nou any, i tenim la confiança que 
4000peus es consolidarà com un centre de 
muntanya en el Baix Nord, ja que tenim una situació 
privilegiada amb la proximitat del Montserrat, i on es 
poden combinar  tot  tipus d’activitats esportives 
relacionades amb la muntanya: escalada, 
senderisme, pujada de canals etc; i també culturals, 
com iniciació a la geologia, a la flora, etc. 
I per això necessitem la col·laboració de tots els 
socis, per poder portar a terme totes aquestes 
activitats que comporten més participació. 
Només recordar que les seccions de senderisme, 
alpinisme i cultural ja tenen el calendari establert per 
aquest proper trimestre. 
La nova secció infantil/juvenil, que va començar a 
caminar el trimestre passat, funciona ja a ple 
rendiment, i ja s’han incorporat força nens i nenes 
per iniciar-se a la muntanya. Ara només falta 
engegar la secció juvenil, i demano tant als nois i 
noies que són socis com als que no ho són que 
aportin idees i iniciatives d’activitats per poder dur-
les a terme. 
També voldríem recomanar, des de la Junta 
Directiva, a tots els socis que facin activitats de 
muntanya a federar-se, ja que suposa estar 
assegurat. Hi ha molts tipus d’assegurança, des de 
la simple de senderisme fins a la més completa per 
grans expedicions. Per això, des de la Junta 
Directiva, recomanem que tots els socis estiguin 
federats. 
Per acabar, voldríem donar les gracies a tots els 
socis i col·laboradors per fer possible 4000peus, i la 
consolidació de l’entitat a Collbató. 
Tenim un nou local a la Pista poliesportiva on ens 
trobareu cada dijous de 20 a 21,30 hores. 
Desitgem a tots els socis i col·laboradors un bon 
any.  
 
4000 peus  Associació Excursionista Collbató     
 
 
Foto de portada: 
Sara Aicart en un difícil pas d’escalada en bloc

 
LLOC DE TROBADA I TELÈFONS: 
 
Cada dijous, de 20 a 22 h, al local de la pista poliesportiva, Avinguda Mil·lenari s/n 
 
Telèfons:  Josep Anton Serra   629 72 20 13 
  Jordi Borràs    609 48 46 13 
  David Martí    670 87 81 33 
 
e.mail:  4000peus@collbato.info 



REPORTATGE 
 

Matagalls-Montserrat 2007 
XXVIII edició 
Per Anna Rigol i Joan Arnau 
 
Els passats 15 i 16 de setembre es va celebrar sota 
l’organització del Club Excursionista de Gràcia la que 
avui en dia ha esdevingut la trobada més important i 
internacional de l’excursionisme amateur del nostre 
país, la  Matagalls–Montserrat. 
Gairebé tres mil persones a Coll Fòrmic es disposen a 
desafiar les pròpies forces durant 83’3 quilòmetres i 
5980 m. De desnivell acumulat. El repte, fer-ho en 
menys de 24 hores amb el handicap de la nocturnitat i 
la lluita contra la son. 
La prova esdevé la primera de la Copa Catalana de 
Caminades de Resistència després del descans 
estival, un fet que la configura com la retrobada de 
molts esportistes assidus a aquest tipus de proves. 
De  Collbató vam fer la travessa en Joan Arnau i 
l’Anna Rigol, dels 4000 peus, juntament amb en 
Josep Morillas i l’Isidre Puigdellivol.  
Arribem a Coll Formic i marquem el forfait de sortida a les 
17:58 i en menys de dues hores ens plantem a 
Aiguafreda, (encara amb llum de dia). No vam encendre el 
frontal fins arribar a dalt els Cingles de Bertí (km 23 
aprox), cosa que s’agraeix doncs tantes hores amb el 
frontal arriba un moment que ja sembla que sigui part del 
cap. 
Vam anar passant pels controls(10 en total) i altres tants 
avituallaments a bon pas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto: Sortida a Coll Formic 
 
S’ ens va fer de dia tot arribant a Vacarisses (km 74 
aprox), quan tant sols mancaven 10 km per arribar a 
Montserrat.  
Ja arribat aquest punt, sinó és per problemes físics que 
impedeixin caminar, hi ha molt poca gent que abandona. 
Finalment arribem al Monestir de Montserrat  a les 10:04 
en total vam trigar 16hores i 10minuts.  
A veure si el proper any us animeu. És una experiència que 
no es pot explicar, l’has de viure. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: El Pla de la 
Calma 
 
 



L’ENTREVISTA 
 
Sara Aicart Ortiz, campiona d’Espanya d’escalada en 
blocs 
Per Montse López 
 

 
 
Dins la competició, quines modalitats d’escalada hi han? 
A nivell internacional trobem tres categories: 
Escalada de velocitat: aquesta modalitat consisteix en escalar una via 
assajada prèviament en el menor temps possible; aquesta via ha de tenir 
sempre mes de 12m que és l’alçada mínima reglamentària i s’escala amb la 
corda per sobre o en “tope rope” per evitar accidents. 
Escalada de dificultat: en aquesta modalitat s’acostuma a escalar la via a 
vista amb la corda per sota o “de primer”, sense haver-la assajat 
prèviament, es tracta sempre d’una via d’una dificultat elevada i es compta 
amb un temps màxim per efectuar-la. Guanya qui aconsegueix encadenar 
la via o qui arriba més amunt. Aquesta via també ha de tenir com a mínim 
12m d’alçada. 
Escalada en bloc: en aquesta modalitat s’escala sense corda, amb la 
protecció de matalassos. Són vies molt intenses de pocs moviments 
normalment entre 6 i 12. 
En una competició de bloc es plantegen diversos blocs o problemes i 
guanya qui aconsegueix resoldre un nombre més elevat de blocs.  
 
Quants anys fa que et dediques a competir i quins han estat els teus 
resultats? 
La meva trajectòria ha estat tot un procés, no puc dir que em dediqui a 
competir des de un any concret. Vaig començar com tots els joves que 
s’interessen per l’escalada fent sortides de cap de setmana per escalar, i, 
amb el temps, m’hi vaig anar “enganxant” més i més i em vaig posar a 
entrenar amb en David Macià. El meu nivell era baix però ell mica en mica 
em va anar animant per que assistís a alguna competició. La meva primera 
competició va ser una prova de la Copa Catalana i la vaig guanyar. Suposo 
que aquí va començar la meva trajectòria en competició, d’això farà cinc 
anys. 
A partir d’aquí vaig començar a competir en competicions nacionals entrant 
a les finals de la majoria d’elles i vaig proclamar-me campiona de Catalunya 
en escalada de dificultat i bloc varis anys consecutius, fins que vaig decidir 
no assistir més a les competicions catalanes. Aquest any fins ara he fet dos 
pòdiums a les competicions nacionals, proclamant-me campiona d’Espanya 
de bloc i fent un segon lloc en la segona prova de la copa d’Espanya de 
dificultat i he tornat a participar en algunes proves catalanes assolint la 
primera posició en totes elles. 
 
Actualment competeixes representant a la federació aragonesa. Quins 
son els motius per els quals competeixes per aquesta federació i no 
per la catalana? 
Aquesta és una pregunta que em fan freqüentment, i és una de les pedres 
que vaig trobar en el meu camí. 

Des de que vaig començar a escalar em vaig  federar a la federació 
catalana on vaig estar federada fins fa dos anys, però malgrat els bons 
resultats que estava oferint en les competicions catalanes i nacionals, no 
rebia ajuda de cap tipus per assistir a les competicions nacionals. Els 
responsables de la Federació no m’aclariren mai els criteris que seguien per 
seleccionar els escaladors que havien de competir. No s’explica que, essent 
jo la campiona de Catalunya, no m’hi portaren mai. Pel que sembla, no 
estaven gens interessats en la meva trajectòria esportiva.  
Desprès d’uns anys assistint a les competicions nacionals amb totes les 
despeses a càrrec meu, els bons resultats que obtenia van fer que l’any 
passat, Alberto Gimeno, seleccionador de la Federació Aragonesa 
d’Escalada -que estava al corrent de la meva situació-, m’oferís l’oportunitat 
d’entrar a la seva selecció. Aquesta selecció ofereix als seus escaladors 
acudir a totes les proves nacionals i internacionals amb totes les despeses 
pagades, entre d’altres avantatges i amb els que he aconseguit proclamar-
me campiona d’Espanya de bloc, entre d’altres pòdiums a proves nacionals.  
Haig de donar les gràcies a aquestes persones, que malgrat que jo no soc 
aragonesa, em van obrir les portes de la seva selecció, oferint-me tot el seu 
suport i tot allò que estava al seu abast. 
M’agradaria deixar ben clar que jo no vaig deixar la federació catalana per 
discrepàncies o malentesos, sinó que va ser per poder seguir competint i 
evolucionant com a escaladora. 
 
Fa dos anys que vius a Collbató. On i amb quina freqüència entrenes? 
Entreno a Esparreguera, al plafó de David Macià, que és el meu entrenador. 
La freqüència dels entrenaments varia molt segons la temporada: 
hi ha temporades que arriben a ser 7 hores de rocòdrom, partit en matí i 
tarda, i si a això li sumem els estiraments, la dutxa... resulta una jornada 
laboral complerta! Això uns 5 o 6 dies a la setmana.. 
En temporades més tranquil·les acostuma a estar al voltant de 3 hores de 
rocòdrom, tres dies a la setmana i escalar en roca els caps de setmana.  
 
Les persones que us dediqueu a competir en escalada, i que per tant 
sou esportistes d’elit amb una dedicació del vostre temps molt 
exclusiva als entrenaments, us sentiu reconeguts a nivell social i 
econòmic, comparat amb esportistes d’altres esports? 
No, en cap sentit, però haig de dir que, a diferencia d’altres esports, la gran 
majoria d’escaladors no busquem reconeixement ni èxit econòmic en la 
pràctica de l’escalada. Ho fem simplement per passió, per que ens omple 
de debò i és el que volem fer. Però arriba un punt en l’evolució esportiva 
que necessites ajudes econòmiques per seguir endavant amb els 
entrenaments, competicions... i poder portar una vida ”normal”. Però 
aquestes ajudes no arriben i es fa molt complicat compaginar una activitat 
esportiva d’alt nivell i la vida laboral. Hem de tenir en compte que hi ha 
temporades que l’horari d’entrenament s’allarga fins a 8 hores diàries! 
 
A la resta de països la situació dels escaladors d’elit és la mateixa que 
a Espanya? 
Hi ha de tot, però en general la situació d’altres països es molt millor. 
Sorprenentment, inclòs la de alguns països que aquí considerem  “del tercer 
mon”. 
Durant el campionat del món d’Avilés vaig tenir l’oportunitat de parlar amb 
noies d’altres països i em parlaven de coses que aquí serien impensables, 
com que les seves seleccions tenen entrenadors, psicòlegs, massatgistes i 
metges que els veuen diàriament i elles compten amb un sou de l’estat i 
una plaça de treball reservada a l’administració per quan decideixin deixar 
de competir. 
Només calia veure-les durant la competició, perfectament uniformades i 
acompanyades en tot moment per persones que estan a càrrec seu. 
 
Segons el teu criteri, en quins aspectes es poden beneficiar física y 
mentalment els joves que vulguin practicar aquest esport? 



Sincerament penso que es un bon esport per als joves, sempre que no 
vulguin guanyar-s’hi la vida. És emocionant, descarregues adrenalina i 
durant la pràctica de l’escalada trenques amb la rutina de la setmana, ja 
sigui la feina o els estudis, ajuda a superar  barreres psicològiques i a 
mantenir-te en bona forma. 
És un esport molt complert que es desenvolupa en el medi natural, cosa 
que ajuda a valorar i estimar la natura i les muntanyes en les que ens 
movem, cosa que considero molt positiva i necessària per al jovent.  

 
 
contacte: sara@blokeros.com 
més informació: http://sara.blokeros.com/Compes/ 
 
 
 

 
 
CRÒNIQUES 
 

XXVIII Trobada del grup “Cavall Bernat” a Collbató 
Per Montse López 
 

El passat 20 
d’octubre, 

escaladors de 
totes les èpoques, 
es van trobar a la 
plaça de l’Era de 
Collbató, per 
celebrar la festa 
anual del Grup 
Cavall Bernat. 
Organitzada per 
l’Ajuntament de 
Collbató, aquesta 

trobada va ser tot un èxit de participació. Prop de 300 persones, es van 
poder aplegar al costat d’escaladors tan emblemàtics com Joan Nubiola, 
Josep Mª Torras, Francesc Guillamón, Antoni Villena, Toni Ruiz, Armand 
Ballart, Tomàs Sanjust (és l’escalador que va pujar al Cavall Bernat en la 
75ª ascensió al 1945). També persones lligades al Cavall Bernat com la 
filla d’un dels fundadors del Grup, en Josep Barberà. Un personatge 
entranyable estava a primera fila: el mossèn de 94 anys que va celebrar la 
primera missa a dalt del Cavall. Tots ells van rebre als nous “cavallistes”. 
Escaladors joves que amb la seva fotografia dalt del Cavall, han fet 
constància en el llibre de registre del Grup que ells també hi han pujat.  

El Grup Cavall Bernat té dotze llibres amb les fotografies i les firmes de tots 
els escaladors (aproximadament uns 1.000) que han realitzat l’escalada al 
Cavall. 
Aquesta trobada es ve realitzant cada any i mig aproximadament, a 
diferents llocs del Montserrat (poblacions, ermites, coves, etc.). Se’ls hi 
dona a cada nou “cavallista”, una medalla commemorativa i abans 
llegeixen aquesta poesia: 
  “Fes el Cavall per molts anys 
  i altres pedres de retruc 
 però portat pels teus companys 
 procura de no fer el ruc” 
Després dels parlaments i la repartició de les medalles, els nous 
”cavallistes” i els veterans escaladors, van començar una tertúlia al voltant  
de coca, mistela i rom cremat. 
Tot plegat va estar presidit per la Verge de Montserrat. Aquesta imatge 
d’alumini (1956) feta amb l’aportació de excursionistes amb els seus plats, 
gots, forquilles... es trobava d’alt del cim del Cavall. Però, algú a qui li 
molestava aquesta imatge, la va tirar Cavall Bernat avall. Uns bombers de 
Barcelona la van trobar, temps després, entre els matolls prop del peu del 
Cavall. Com que, a dalt del cim, ja n’havien posat una de nova, aquesta 
vella imatge acompanya totes les trobades dels “cavallistes”. 
La presència de “4000 peus” Associació Excursionista Collbató en 
aquest acte, ens il·lusiona  a seguir amb la nostra petita història i fer-la 
gran com la dels 28 anys del Grup Cavall Bernat. 

 

Ascensió al Pic de Mauberme 
Per Eudald Llagostera 
 
4000 Peus. Excursió al Pic de Mauberme 2.880 m. Dia 22 de setembre de 
2007. En plena matinada, a les quatre, l’Enric i el Vicenç de El Bruc 
esperen amb tota la fe  l’Eudald que arriba amb la seva acostumada 
puntualitat. 
A les 5 tal com havíem previst, tot i la parada dels mossos ens trobem amb 
els companys de Ripoll, a Guardiola. Són el “Pelines” el “Patillas” el Juanjo 
i el Lluís. Un autèntic “Equipo A” de la muntanya. 
Enfilem tots plegats amb 2 cotxes cap al túnel del Cadí i el del Pimorén. 
Arribant a Tarascó d’Arieja, Després de fer l’habitual cafè a Tarascó 
d’Arieja, anem cap a Foix i Sant Girons a on enfilem la vall de Birós, que al 
seu fons ens deixarà a Eylie, inici de l’excursió. Eylie es una petita població 
que albergava una mina abandonada. Situat a uns 900 metres d’alçada és 
un veritable “cul de sac”. 
Iniciem l’excursió a quarts de nou per una pista forestal en mal estat, que al 
cap d’uns 20 minuts abandonem per agafar el camí transfronterer del port 
d’Urets. El camí te un pendent bastant regular i amb un ritme fort i sostingut 
ens plantem a la cabana d’Urets que està al costat de l’estanyol del mateix 
nom. Esmorzem entrepans i la beguda que portem cadascú. Un cop refets, 
cap al port d’Urets. Com que el camí va fent giragonses, alguns fem 
dreceres i en menys d’una hora més arribem al Port. És la frontera entre el 
Pallars i l’Arieja. Situat a 2512 metres te unes magnífiques vistes cap a la 
vall d’Aran que, avui a l’estar bastant núvol, no podem gaudir amb tota la 
seva esplendor. Reagrupats tornem a agafar la “marxeta” i desprès d’un 
flanqueig arribem a la canal que mena directament al cim. Degut a l’alçada 
i al ritme alguns han d’afluixar. Els primers es planten al cim en tres hores i 

cinquanta-cinc minuts, parades incloses, el que dona un promig de 500 
metres de desnivell per hora, i amb parades! 
A dalt estem ben be mitja hora xerrant, rient, menjant i bevent, tirant fotos i 
gaudint del cim. 
Comencem a baixar i de seguida comença a veure’s boira pel vessant 
francès, boira que queda tallada a la frontera. És ben clar que els Pirineus 
del vessant sud i del nord son molt diferents climàticament. 
A tota màquina arribem al port d’Urets a on entrem a la boira que cada 
vegada més espessa, ens porta a la cabana a on ens reagrupem i tornem 
a menjar. Poc més avall de la cabana la boira comença a ser ploranera. 
Algú ja te problemes de genolls que ens fa alentir la marxa. Altres no tenen 
cap problema i com que van tant sobrats es dediquen a jugar amb el 
bestiar que hi ha. Se sent algun “ale toro!”. 
Baixen tant de pressa que fins i tot algú els hi diu que s’arrisquen de perdre 
punts del carnet. Si hi arriba a haver algun radar en mig del bosc segur que 
els multen!. Però son bons companys i desprès de cada correguda esperen 
a tothom. Arribats de nou a la pista enfilem tots junts cap als cotxes sota 
una pluja fina i persistent. Arribem a Eylie a les 4 de la tarda. Menys de 7h 
30 per pujar i baixar parades incloses. Un bon temps que algú nega dient 
que fa 6 anys va estar-hi 7h 10. Els anys no perdonen!  
Però mentre pugem, hora més hora menys, seguirem fent cims 
d’envergadura. Els del Bruc, comenten que l’excursió era sensacional però 
que quasi no varen veure el paisatge: seria la boira o la velocitat? 
 
L’any que ve en farem una altre i mirarem més el paisatge



 
LA VIA 
 
La Taca Blanca i El Jardinet 
Per Aniol Garcia 
 
LA TACA BLANCA 
 
La Taca Blanca, anomenat també el Llençol o el Roc del Poll, és 
un sector d’escalada esportiva ben tranquil i amb unes vistes 
excel·lents. Hi trobarem una gran diversitat de graus, tot i que 
predominen les vies difícils d’alt nivell. Aquesta zona d’escalada es 
troba situada al Camí de les Bateries, al costat mateix de la famosa 
senyera o Taca Blanca. Per arribar-hi podrem pujar pel mateix camí 
de les Bateries o bé enfilar-nos directament per la drecera dels 
Graus. L’aproximació és d’uns 20-30 minuts de pujada. 

 
Nº, Nom, Grau, metres, any d’equipació i equipadors: 
 
1- Formiguetes IV 27m (2003 Pere Lloveras) 
2- Drac Màgic V 28m (2003 Pere Lloveras) 
3- Escarabat Bum Bum IV 29m (2003 Pere Lloveras) 
4- Tatanet V 30m (2003 Pere Lloveres) 
5- ¿? V+ 20m (1990 Xavi Martin) 
6- ¿? 6a+ 20m (1990 Xavi Martin) 
7- El ball del triomf 7a 20m (1990 Pere Lloveras) 
8- Úpala 7c+ 20m (1990 Xavi Martin) 

9- Peó Picapiedra 6c 15m (1990 Xavi Martin) 
10- ¿? 6b+ 15m (1990 Pere Lloveras) 
11- Heaby fosforescente 6c+ 20m (1990 Xavi Martin) 
12- Goig Foll 7b 21m (1990 Peres lloveras) 
13- Loto Ràpid 6b+ 22m (1990 Xavi Martin) 
14- Fosilàndia 7a 15m (1990 Xavi Martin) 
15- ¿? 7c 20m (1991 M. Picallo) 
16- Saltimbanqui 7a+ 20m (1990 Xavi Martin) 
17- La quinta del parabolt 7b+ 20m (1990 Xavi Martin) 
18- La penya del cargol 6c 20m (1990 Xavi Martin) 
19- Picor de poll 6c 25m (2006 Aniol Garcia) 

20- ¿? 6b 10m (1991 J. Vergara) 
21- ¿? 6c 10m (1991 J Vergara) 
22- ¿? 7a 12m (1990 Xavi Martin) 
23- ¿? 6c 12m (1990 Xavi Martin) 
24- De les nenes 6a 20m (1990 Xavi Martin i Pere Lloveras) 
25- ¿? 6a 20m (2006 Pere Lloveras) 
26- ¿? 6b 20m (2006 Pere Lloveras) 
27- Marsupilàmix 6c+ 25m (1990 Xavi martin) 
28- ¿? 6c 25m (1990 Xavi Martin) 
 

 

 
 

EL JARDINET 
 
Més a la vora del poble, pujant per la drecera dels Graus, 
trobarem un petit sector anomenat el Jardinet, amb vies 
fàcils i molt fàcils ideals per a la iniciació. El temps 
d’aproximació es d’uns 10 minuts. 
 
Nº, Nom, Grau, metres, any d’equipació i equipadors: 
 
1- Cua de rata V 19m (2003 Pere Lloveras) 
2- Dent de lleó IV 18m (2003 Pere Lloveras) 
3- Orella d’ós IV 17m (2003 Pere Lloveras) 
4- Cama de perdiu IV 19m (2003 Pere Lloveras) 
5- ¿? 6a 8m (2003 Pere Lloveras) 
6- ¿? 6a 20m (2003 Pere Lloveras) 
7- ¿? 6a+ 20m (2003 Pere Lloveras) 
 
 
 
 



  

RESSENYA 
 
Sant Julià de Ribelles – Talaixà – Sant Aniol 
(La Garrotxa) 
Per Jordi Borràs 
 
Ribelles, poble escampat en els confins de l’Alta Garrotxa, 
separat per la ratlla fronterera del veí Vallespir, és la fita del 
nostre recorregut.  
Lloc aïllat, fins avui només accessible per una inacabable 
carretera forestal i pràcticament despoblat des de fa uns 
quaranta anys, conserva tot l’atractiu que la natura li 
concedí amb generositat i una quietud patrimoni del passat. 
Ribelles i l’església de St. Julià serà el punt més 
septentrional del recorregut. 
A l’anada trobarem indrets igualment remarcables, con les 
espectaculars balmes d’Uja i el singular Camp de Roc, i a 
la tornada seguirem el magnífic camí de les Canals, 
impressionant obra d’enginyeria d’una època en la qual els 
principals mitjans de locomoció eren els matxos i les 
espardenyes. També visitarem Talaixà, amb l’església 
romànica de Sant Martí, documentada al 872 i Sant Aniol 
d’Aguja. La Vall d’Aguja és una de les més preuades 
meravelles de l’Alta Garrotxa. Envoltada per les verticals 
cingleres i pels enlairats cims que hem visitat en el nostre 
recorregut, regada per dues rieres que hi arriben després 
d’espectaculars successions de saltants, ofereix suficient 
terreny pla per l’existència d’un bon nombre de masies que 
conegueren una intensa activitat humana. Mancada de 
qualsevol accés per carretera, els vells camins són encara 
en ple ús, malgrat el total despoblament. 
 
 

 

 
 
Dades pràctiques: 
Itinerari: Sadernes – Talaixà- St. Julià de Ribelles – St. Aniol – Sadernes 
Durada: de 6 a 7 hores 
Desnivell: 800 m. 
Dificultat: alta. Recorregut llarg, nomès recomenat per gent acostumada a caminar. Sense dificultats tecniques.  
Aquesta sortida la podreu fer amb l’Agrupació Excursionista 4000 peus el: 30 de Març del 2008 
Horari : a les 7 h  a les piscines. 
 
Font: Embardissada 93 CEO 

 



EL RACÓ CULTURAL 
 

Plantes de Montserrat 
Per Maria López 

Comencem aquesta secció de coneixement de la vegetació que 
podem trobar en les nostres sortides, amb molta il·lusió. Hem 
deixat una mica de banda el que és la descripció de la morfologia 
de la planta donat que ho podreu trobar fàcilment o per Internet o 
a qualsevol enciclopèdia, i en canvi hem fet més èmfasi als usos 
tradicionals, donat que és informació més difícil d’aconseguir.  Pel 
que fa als usos medicinals que us indicarem, cal tenir en compte 
que l’acció de les herbes no és mai innòcua, i que poden tenir 
efectes incompatibles amb qualsevol altre medicació que estigueu 
prenent. Per tant, de la mateixa manera que no ens hauríem 
d’automedicar amb les medicines convencionals, us recomanem 
que abans d’iniciar qualsevol tractament amb herbes ho consulteu 
a un especialista.  
En aquesta ocasió us proposem dues plantes la primera molt 
coneguda i amb diferents usos casolans, la farigola i  la segona ja 
no tan popular però interessant i fàcilment reconeixible, la mata o 
llentiscle. 
 
FARIGOLA 
Thymus vulgaris. Família: Labiades. 
 
És una mata, que no acostuma a passar del pam d’alçada o poc 
més, molt ramificada. Gairebé tota la planta presenta un 
revestiment pilós (està recoberta de pèls). Les fulles són  petites i 
linears, amb els marges revoluts (fortament corbats cap a la cara 
inferior). Les flors, blanques o rosades, es troben agrupades en 
inflorescències curtes i denses. L’essència que li dóna aquest olor 
tan característic s’anomena timol. Sembla ser que la producció de 
substàncies aromàtiques protegeix la planta contra l’acció 
d’animals herbívors. Cal remarcar la importància d’aquestes 
plantes, i en general de  totes les espècies d’aquesta família, en 
la producció de mel. Totes són pol·linitzades per insectes. El llavi 
inferior de la corol·la es disposa horitzontalment i fa de camp 
d’aterratge per als insectes, que poden accedir amb més facilitat 
al nèctar. 
El món de les plantes i el seu coneixement sempre ha estat 
envoltat d’una part màgica, i d’un ritual. Hi ha un moment òptim de 
recollir les plantes, tradicionalment relacionat amb les 
celebracions profanes, que la religió es va encarregar de 
cristianitzar. La data més màgica per les plantes és la nit de sant 
Joan, però també Setmana Santa és una data assenyalada. Així, 
el costum popular ens ensenya que cal recollir la farigola la 
matinada del Divendres Sant abans que surti el sol, per tal que 
sigui més efectiva i no perdi la flor. De fet es pot recollir durant tot 
l’any, preferentment abans que la planta floreixi, aproximadament 
el mes de març. 
Es tracta d’una planta molt comuna a la zona de Montserrat, 
bàsicament en pedregars i prats secs, per tant per la nostra zona 
la reconeixerem sense problema. Hem de saber però que es 
tracta d’un gènere amb moltes subespècies que poden portar a 
confusió a l’hora de identificar-les, tot i que tenen propietats 
similars i es poden fer servir igualment 

Ús medicinal: en infusió, per les seves propietats tòniques i 
digestives, després dels àpats i també per netejar els budells de 
cucs. Una recepta molt bona pels constipats és fer una infusió de 
farigola, til·la i saüc (totes plantes del país). 
Cuina:  Sopa de pa amb farigola.  Agafeu dues o tres llesquetes 
de pa torrades i fregades amb all i les poseu en un plat de sopa, 
amanint-les amb un raig d’oli, sal i una mica de farigola. Feu bullir 
aigua i escaldeu el pa, deixeu infusionar uns minuts. Un altra 
opció és fer una sopa de pastanaga i afegir-hi farigola.  
    
MATA O LLENTISCLE 
Pistacia lentiscus.. Família:Anacardiàcies. 
 

 
Es tracta d’un arbust típic de la regió mediterrània, que pot arribar 
a fer de 2 a 6 m d’alçada, de fulla perenne i força ramós. Les 
branques tenen l’escorça vermellosa . Presenta fulles compostes 
formades per un nombre variable de folíols sempre parell. 
D’aquesta planta hi ha mates de flor femenina i n’hi ha de flor 
masculina. A la tardor fa un fruit petit i vermellós, que quan 
madura acaba sent negre.  
En algunes de les fulles es formen una mena de bosses: es tracta 
d’un insecte, família dels pugons, anomenat Aploneura lentisci. 
Aquesta és la explicació científica però preferim la popular: la gent 
gran deia als nens que quan anaven al bosc havien de vigilar de 
no fer malifetes, perquè el romaní té ulls i el llentiscle orelles. 
L’ús més habitual del llentiscle ha estat sempre relacionat amb les 
genives i les dents, així dels exemplars més grans se’n treu una 
reina que s’utilitza per fabricar ciments dentaris. I antigament es 
feia un preparat que servia per enfortir les genives i rebaixar la 
inflamació: agafeu mig litre d’aigua i mig litre de vi, un brot tendre 
de llentiscle, un brot de romaní, un brot d’olivera silvestre i dues 
nous partides de xiprer. Tots aquests ingredients han de bullir fins 
que el líquid es redueix a la meitat. I es fa servir com a elixir 
bucal, per glopejar. Heu de tenir cura que l’ús perllongat d’aquest 
preparat pot arribar a enfosquir les dents. 

 
BIBLIOGRAFIA 
FONT QUER, P. El Dioscórides renovado. Editorial Labor, S.A. Barcelona 1993 
 
LINKS INTERNET 
http://botanicavirtual.udl.es/index.htm   
Pàgina web de la Universitat de Lleida molt recomanable, especialment pel seu glossari. 
http://www.xtec.es/centres/a8028795/   
Hi ha un índex de plantes pel color de la flor, de manera que és molt útil per ajudar a identificar plantes en floració que desconeixem. 



 
VARIS 
 
Què és el Grèvol ? 
 
El grèvol és un arbust, o petit arbre, de dos a deu metres d’alçària 
generalment, amb fulles de marge ondulat i espinós, amb flors petites i 
amb fruits rodons i vermells. És una espècie protegida. 
Però, el Grèvol, és també el nom de la revista que teniu a les vostres 
mans. 
L’any 1996 va aparèixer a Collbató el primer Grèvol, un modest fulletó 
que pretenia ser una font de comunicació entre una colla de bons amics 
on, entre d’altres coses, ens unia la passió per la muntanya. Aquest fulletó 
va durar uns set anys i ara vol ser també un referent per tots els socis de 
4000 peus. Així que fem-ho nostre i que sigui un espai obert a tothom on 
cadascú hi pugui dir la seva. 
 

 
 
 

Sortides a la neu 
 
FONT ROMEU 
DATES :     Gener dies 13 i 27 
 Febrer dies 10 i 24 
 Març dia 9 
 
Hora de sortida: 6,15 hores mati a la parada de bus (farmàcia) de 
Collbató 
Hora d’arribada :   proximadament en 20 i 21 hores tarda 
Preu :    55 € (inclou forfait, assegurança, un  
 sorteig, 1 hora de classe gratuïta de    
                         Snowboard, autocar, i 1 foto) 
 Menors d’edat, amb autorització paterna. 
Organitza:   Carles Parra,  botiga d’esports   
 “Milochenta 1080” Pça. Ajuntament, 4-7  
 local 6    ESPARREGUERA 
Col·labora :  4000 peus Associació Excursionista  
 Collbató 
Inscripcions :  4000 peus   
                       Dimecres de 19 a 20,30 a Cal Meteocoll 
                       Dijous de 19 a 20,30 local Piscina  
 Municipal    
 

El Grevolet 
 
El Grevolet és una colla de pares que organitzen excursions pels més 
petits, pels voltants de Montserrat. 
Les excursions del “Grevolet” són sense monitor, i qui hi vagi es 
responsabilitza de la canalla que porti. 
 
Avanç de les Excursions del Grevolet: 
20 de gener: La Roca Pont. 
Ens trobarem davant de les escoles del Bruc a les 09:30 h. (Sortim a peu 
des d’aquí) 
17 de febrer: Coll de Porc. 
Ens trobarem davant de les escoles del Bruc a les 09:00 h. (Sortim a peu 
des d’aquí) 

9 de març: Castellolí. 
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 09:00 h.  
13 d’abril: Sant Vicenç de Castellet. 
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 09:00 h.  
11 de maig: Cova del Petrecó. 
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 09:00 h.  
 
Diumenge, 20 de gener de 2008 
Roca del Pont 
 
Punt de trobada: Escoles del Bruc 
Hora de sortida: 9 h. 
Hora prevista d’arribada: 14 h. 
Anirem desde el Bruc fins a la Vinya Nova, passant pel Serrat de les 
Moixerigues i la masia de Can Farrés. Des d’allà, haurem de fer un tros 
del camí del Monestir per poder arribar, agafant un petit corriol, a tocar de 
la Roca del Pont. Per tornar refarem el camí. Hi ha la possibilitat de 
quedar-nos a dinar a la Vinya Nova si ho reservem amb temps. La major 
part de l’excursió és per camins amples i planers. A partir de la Vinya 
Nova el camí s’estreny i fa pujada.  
 
Persona de contacte: 
Jordi Salvador: 93 7710580 – 629 048 331 
 
 

Secció infantil 
 
Excursió del dia 16 de novembre el Matagalls 
En aquesta activitat es va parlar sobre les diferents maneres d’orientar-
nos a la muntanya. També es va parlar una mica de la morfologia del 
Montseny i dels seus orígens.  
 

 
 

 
 
 
CALENDARI PEL PROPER TRIMESTRE 
 
Sortides-taller de descobriment del medi natural, camins, senders i com 
orientar-se. 
Gener dia 27: Sant Llorenç de Munt (La Mola). 
Febrer dia 17: Montserrat. 
Març dies 29-30: Depenent de la meteorologia aniríem a la neu. 



Sortida pel jovent. Iniciació a l’escalada en gel 
 
Dia 16 de febrer, sortida pràctica d’escalada en gel al Pedraforca amb tècnic qualificat. El preu es de 40€ per noi (a partir de 16 anys). Exclusivament per 
federats amb modalitat C o superior. Tot el material tècnic el portaríem nosaltres. Els assistents només hauran de portar roba d’abric i calçat rígid o semirígid. 
Faríem una xerrada prèvia per explicar la sortida. 
Aproximació 30 minuts fins a peu de cascades, muntaríem les vies amb corda per dalt i ells farien les cascades sense cap mena de perill. Activitat lúdica de 
descoberta de l’alta muntanya hivernal. Inscripcions i més informació els dijous de 19 a 20’30 h, al local de la pista poliesportiva (antic gimnàs). 
 
 

Modalitats i preus de la llicència federativa 2008 
 
PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC PER A MAJORS DE 

16 ANYS - 2008  

SUB-18 (17 anys) 
MAJOR (de 18 a 74 anys)  

SUPRA-75 
(majors de 
75 anys)  MODALITAT  

A  B C  D  E  F  
ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA 

Excursionisme 
(2)  

Excursionisme 
(2)  les de la B +  les de la C 

+  
les de la D 

+  Excursionisme 

Campaments 
(2)  

Campaments 
(2)  Alpinisme  Esquí de 

muntanya 
Expedicions 

a:  Campaments 

Marxes (2)  Marxes (2)  Alta muntanya Esquí de 
fons  

Zones 
polars  Marxes  

Senderisme 
(2)  

Senderisme 
(2)  

Bicicleta de 
muntanya 

Esquí alpí 
(pista)  

Pics + 7.000 
m.  Senderisme  

    Canicross Snow-
board    (2)  

    Campaments 
d'iglú Telemark     

    Curses de 
muntanya  

Trineu de 
gossos      

    Descens 
d'engorjats       

         Escalada           
         Espeleologia                     

    Raquetes de neu       

(2) Excepte en alta 
muntanya o campaments 
d'iglús. 

(3) Per augmentar les 
cobertures caldrà fer el 
canvi a una modalitat 
superior o tramitar la 
corresponent ampliació 
temporal de l'assegurança 
a través de l’entitat 

(3) (3) (3)  (3)                   
MODALITAT  A  B C  D  E  F  

ÀMBIT 
GEOGRÀFIC DE 
L'ASSEGURANÇA  

Espanya 
Pirineu francès 

Andorra 
Portugal 

Espanya 
Pirineu francès 

Andorra 
Portugal 

Tot el Món 
excepte 
zones 

polars i 
muntanyes 
+7000m  

Tot el Món  
Espanya 

Pirineu francès 
Andorra 
Portugal 

PUBLICACIONS  no  Vèrtex  Vèrtex  Vèrtex  Vèrtex  Vèrtex  

PREUS ANUALS FEEC  FEEC  
 SUPRA-75 

MODALITAT  
A  B C  D  E  F  

SUB-18 (17 anys) 14,70 €  27,10 € 52,30 €  87,40 €  - €  
MAJOR (de 18 a 74 
anys)  25,70 €  38,10 € 68,50 €  103,90 € 450,40 €  

33,90 € 

PREUS ANUALS 
habilitada FEDME  FEEC + FEDME  

SUB-18 (17 anys) 20,00 €  32,40 € 57,60 €  92,70 €  - €  
MAJOR (de 18 a 74 
anys)  35,70 €  48,10 € 78,50 €  113,90 € 460,40 €  

43,90 € 



AGENDES I CALENDARIS 
 
AGENDA 1er TRIMESTRE 2008 - 4000peus 
          

DATA LLOC DE SORTIDA   
HORA I PUNT DE 
TROBADA NIVELL I CONTACTE DESNIVELL CONTACTE OBSERVACIONS

          DURADA         

20/01/2008 Montserrat (Montgrós) 8,00 Plaça de l'Església B   4-5h Jordi Borràs 745 m 609 48 46 13 Matinal 

03/02/2008 Castellolí   9,00 Piscines A   3h Montse López < 100 m 652 26 79 71 Matinal 

16/02/2008 Serra de l’Obac  8,00 Piscines B   3-4h 
Josep Anton 
Serra 300 m 629 72 20 13 Portar dinar 

08/03/2008 Montserrat (Pollegons) 
 
9,00 Plaça de l'Església B   4h 

Eudald 
Llagostera  500 m 670 038 078 Matinal 

30/03/2008 La Garrotxa   7,00 Piscines C   6-7h Jordi Borràs  800 m 609 48 46 13 Portar dinar 

          
Escala dels nivells:         
          
A Fàcil, apta per tothom   
B Mitjana, sense grans dificultats, adequada per qualsevol excursionista en forma   
C Difícil, sense dificultat tècnica, però llarga   
D Difícil, amb dificultats tècniques, per a excursionistes amb experiència   

 

CALENDARI DE CURSES DE MUNTANYA Per Joan Arnau 
CALENDARI         Curses de Muntanya 

Gener / Març 2007                            Travesses / Caminades 
                                                                                        Curses d’asfalt 

                                                                        BTT 
Dia Prova Població metres Web/ Contacte 

Gener 

13 Pujada als Dipòsits Vilanova del Camí - 
Anoia 3500 http://www.vilanovadelcami.net  

13 Cursa Mar i Murtra Blanes 20000 http://www.blanes.net/fondistes/marimu
rtra08.htm 

13 Mitja Marató de Sitges Sitges 21097 http://www.mitjamaratositges.com/ 
20 Cursa 2 Turons Moià 10000 http://www.rivendelmoia.com/ 

20 ? Marxa popular Vilobí d’Onyar 15000 
9000 http://www.vilobidonyar.com/ 

27 Cames ajudeu-me La Bisbal 
D’Empordà 10400 grupesportiubisbalenc@gmail.com 

telèfon contacte: 972643698 

27 ? Marxa Popular Sant Fruitós de 
Bages 

32000 
18000 Telèfon contacte: 93876 09 79 

Febrer 
03 Mitja de Granollers Granollers 21097 http://www.lamitja.com 

03 ? 24 hores a muntanya Olot 60000 http://www.la-garrotxa.net 
10 ? Travessa Viladrau – La Garriga La Garriga 32000 http://www.cegarriguenc.org/ 
10 ? Mitja Marató Barcelona Barcelona 21097 http://www.bcn.es/mitjamarato/ 
24 ? Marxa Popular Anar-hi Anant Bonmatí. La Selva 21000 http://www.la-garrotxa.net/bonmati.htm 

     
     

10 ??? I caminada Esparreguera ( per Santa Eulàlia) Esparreguera ?????  
Març 

2 Marató Barcelona Barcelona 42195 http://www.maratobarcelona.com 

2 ? Caminada de Sant Martí de Centelles Sant Martí de 
Centelles 20000 http://www.gafarrons.org 

2 ? Marxa popular de Transèquia Balsareny 26000 http://www.transequia.org 
9 ? Cursa atlètica Vila d’Esparreguera Esparreguera 10000 http://www.adfesparreguera.tk 

9 ? Ruta dels Tres monestirs Sant Cugat 59000 http://www.clubmuntanyenc.org/index.p
hp 

9  ? Pedalada Gironella Gironella 30000 http://www.centrealpigironella.org 
16 ? Marxa dels Castells de la Segarra Florejacs 51000 http://www.marxadelscastells.com 
16 ? Cursa Popular de Muntanya de Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú 9500 http://www.runxbike.com 
16? Mitja Marató Rural Casserres Casserres 21000 http://www.centrealpigironella.org 

23 ? Marxa Popular a les Ermites Lloret de Mar 18000 http://www.xinoxano.org/activitats/activ
itats.htm 

23 ? XXVI Caminada de Primavera Sant Vicenç dels 
Horts 15000 http://www.cesvdelshorts.com 

Per mes informació consultar les webs:  http://ropits.com/calen0.htm       
       http://www.feec.org/Activitats/competicions_07.htm     

      http://www.carreraspopulares.com/ 
 

 


