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EDITORIAL 
 
MONTSERRAT, parc natural o “par-quing”? De 
vegades, ben bé no saps el que és, malgrat ser 
oficialment un parc natural, protegit i regentat per un 
Patronat.  
Tots volem gaudir-lo plenament, aprofitar el seus 
itineraris, vies d’escalada, canals, etc, i copsar la 
màgia del seu entorn. Però de vegades, sobre tot els 
caps de setmana, sembla que arribi la bogeria: les 
pistes d’accés a les proximitats de la muntanya es 
converteixen en pàrquings per a tot tipus de vehicles 
motoritzats, sense ordre, trepitjant els camps. Ens 
hem trobat “quads” corrents entre camps d’oliveres. I 
no hi ha cap control per endreçar tot aquest 
desgavell 
També ens hem trobat amb “ocupes” que viuen 
sense control a algunes balmes i ermites, i barrant el 
pas a excursionistes, com si fos la seva propietat 
privada. 
El passat mes de febrer, al refugi Vicenç Barber, hi 
va haver una concentració d’escaladors per 
denunciar la proliferació de vies d’escalada amb 
preses artificials enganxades amb ciment químic, 
amb el següent lema: “DEXEU RESPIRAR LA 
PEDRA”... i de pas també la muntanya, afegiríem. 
On són els guardes forestals que tenen que vetllar 
per la seguretat del parc i la seva conservació? És 
que només apareixen quan hi ha batuda del 
senglar?  
MONTSERRAT, declarada primera meravella de 
Catalunya. És per això que tenim la responsabilitat 
de mantenir-la i protegir-la, conjuntament amb els 4 
portals. Per això escrivim aquest editorial, i fer una 
crida a tothom per tal de prendre consciència, i així 
tots podrem seguir gaudint de la nostra muntanya 
màgica. 
 
4000 peus  Associació Excursionista Collbató     
 
 
Foto de portada: 
Jordi Gubern al Mont Blanc  
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REPORTATGE 
 

Torna la “Cursa de l’Alba” 
Per Anna Rigol 
 
 

 
La Cursa de l’Alba va néixer l’any 1987 ara fa 21 anys, 
quan un grup d’amics amants de la muntanya i enamorats de 
la bellesa i majestuositat de Montserrat van decidir 
organitzar una cursa de muntanya.  
 
Les dues primeres edicions es van celebrar des de 
Monistrol, però el projecte no va tenir futur. La tercera edició 
ja es va celebrar a Collbató, on any rere any ha anat agafant 
més i més prestigi, convertint-se en una cursa clàssica dins 
del calendari de Curses de Muntanya a Catalunya. 
 

 
 
El proper 11 de Maig celebrarem la XXI edició de la Cursa 
de l’Alba, com cada any el segon diumenge de maig. 
 
L’organització de la Cursa  té la sort de comptar amb la 
col·laboració i ajut de molta gent del poble. Aquest requisit 
és bàsic perquè es pugui dur a terme. 
 
Al llarg d’aquestes vint i una edicions hem anat superant les 
lògiques dificultats que comporta organitzar una cursa de 
muntanya, varem patir les conseqüències del tràgic incendi 
de 1994 i les riuades de l’any 2000, que ens va obligar a fer 
canvis en l’itinerari amb tot el que això comporta a nivell 
d’organització. Si parlem dels corredors, hi hagut anys que 
s’han trobat amb neu, aigua, fred, boira, calor. És una de les 
curses més dures però també més belles de les que 
celebren Catalunya. 
 
La cursa és acotada a un màxim de 400 corredors. Des de fa 
uns anys ençà hem de tancar la inscripció abans d’hora per 
no superar el límit. 



L’ENTREVISTA 
 
Miquel Gómez, monitor de la Secció Infantil de 
4000peus 
Per Anna Ripol 
 
En Miquel Gómez és el Tècnic de Muntanya responsable del grup infantil 
de 4000peus. És monitor d’alpinisme i escalada dins de la FEEC, i ja fa 
uns quants anys que es dedica professionalment a ensenyar aquestes 
disciplines. Ha fet escaldes en solitari, a la paret nord de l’Aiguille de Midi, 
el Colour Gervasutti al Mont Blanc de Tacul, als Alps; el Toquiaraju, Urus, 
als Andes del Perú; i també al Marroc. També ha realitzat escalades amb 
clients, al Mont Blanc, Monte Rosa, Canals Al Mont Blanc de Tacul, etc. 
 
INICIS I REPTES 
 
Quan descobreixes la teva passió per la muntanya?  
De ben petit els meus pares ja em portaven a fer llargues caminades a la 
muntanya, i així de mica en mica me la vaig anar estimant 
 
Quin és l’esport de muntanya que més et crida l’atenció?  
El que més m’agrada és tot el que està vinculat a l’alpinisme i l’alta 
muntanya, sobre tot amb la neu i el gel, com per exemple escalada en gel. 
 
Quan decideixes donar el salt i dedicar-te professionalment només a 
la muntanya?   
De fet ha estat un tema que per qüestions personals ho vaig anar 
posposant fins que es van donar les circumstàncies adequades per fer-ho. 
No va ser de cop i volta, sinó que m’hi vaig anar ficant, i en un moment 
donat tot el que m’envoltava em va facilitar l’empenta final. 
 
Què t’aporta a nivell personal apropar la gent a la muntanya?  
Satisfacció, sobretot quan els veig la cara en el moment d’aconseguir allò 
pel que m’han contractat. De fet, sobretot quan fem cim, ho celebren amb 
mi com si fos part del grup. 
 
Pots explicar com funciona la titulació de monitoratge de muntanya a 
Catalunya? I respecte això, com està la legislació en quant a les 
competències que teniu els monitors? 
Primer hem de fer dos diferenciacions: els monitors federatius i els guies 
de muntanya.  
Els guies de muntanya (Tècnics segons el decret que els regula) són 
l’única figura reconeguda que té competències per formar i guiar gent a la 
muntanya, distribuint-se en les diferents especialitats: guies d’alta 
muntanya, d’escaldada, de mitja muntanya i de barrancs. Les titulacions 
funcionen amb tres nivells: certificat d’excursionisme, tècnic mig de les 
diferents especialitats, i tècnic de grau superior en Alta muntanya i 
escalada. Per arribar a ser un guia d’alta muntanya han de passar 
aproximadament uns 4 anys i tenir molta experiència laboral i personal. 
Els monitors federatius només tenen competències dins dels clubs i no 
poden rebre cap compensació econòmica, ja que són voluntaris. Per 
arribar a ser un monitor iniciador només cal fer una prova d’accés i un curs 
de 2 caps de setmana a la federació. 
 
EL MÓN DELS NENS 
 
Avui dia sembla que sigui complicat i faci respecte treballar per nens. 
Què n’hi ha del cert en això i què en penses?  
Bé, crec que és molta responsabilitat, ja que els pares te’ls deixen sota la 
teva tutela i, a part de fer que s’ho passin bé, has de vetllar per a que no 
els passi res. De vegades això sembla difícil d’aconseguir, ja que la gent 
creu que la muntanya està plena de perills. Però si es gaudeix  amb seny 
és molt agraïda. 

Què els hi pot aportar als nens apropar-se a la muntanya?  
Sobretot fer-los créixer el sentiment de respecte a la natura, a la 
muntanya, als animals... per aconseguir que la cuidin més, i a part crec 
que a ells els pot donar una alternativa molt bona al seu oci.  Fer esport o 
simplement anar a caminar a la muntanya és bo només pel senzill fet de 
fer-ho, però a part també t’ajuda a portar una vida més sana, com ara 
menjar bé, no fumar... En definitiva si t’agrada sortir a la natura faràs el 
possible per anar-hi amb les millors condicions i per tant la teva qualitat de 
vida  augmentarà.  
 
Com et planteges i què és el que t’agrada de la tasca que fas amb el 
grup infantil?   
El que em plantejo a cada sortida és que es diverteixin mentre gaudeixen 
de la natura, que vagin a llocs nous, que aprenguin  coses noves i així 
cada vegada podran fer més activitats i passar-s’ho més bé. 
 
Un altre aspecte difícil és arribar a captar els joves. Què penses que 
podem oferir desde el grup excursionista a la franja d’edat dels 
joves?  
Potser activitats una mica intrèpides. Tots hem estat adolescents i ens 
hem de ficar  a la seva pell. Per a ells anar a caminar per conèixer nous 
llocs, fauna, o fer activitats relativament tranquil·les, segurament els és 
una mica avorrit. Per tant si els diem d’anar a escalar o a fer alguna 
travessia, segurament s’animaran més. 
 
Quins són els teus propers reptes professionals? 
Poder arribar a més part de la societat i formar-los per a què puguin fer 
amb autonomia les seves ascensions, amb més seguretat i en general 
ajudar-los a aconseguir els seus reptes. 
I com sempre poder gaudir amb els meus clients de les seves il·lusions, i 
fer amb ells les activitats que em demanen, per exemple pujar al Mont 
Blanc, el McKinley, l’Elbrus, etc. 
 

 
 
contacte: info@escalas-o-caminas.com 
més informació: www.escalas-o-caminas.com 
 
 



ALPINISME 
 

Ascensió a la “Goulotte Cheré”, al Mont Blanc de Tacul 
Per Miquel Gomez 
 
 

 
Aresta Midi-Plan amb la Aiguille de Midi al fons 
 
Ohhh, sona el despertador i marca les 3 del matí. Estem a 3500 m dormint 
al refugi de les Còsmiques a Chamonix i avui toca un dur dia de feina….. 
 
......Carlos, Jordi......., en peus que ja es l’hora!! I a poc a poc, amb la son 
a les orelles, ens anem aixecant per anar a esmorzar, però en Carlos em 
diu que no es troba gaire bé i decidim dormir una mica més. A les 5 em 
desperta dient que ja es troba millor i ens anem a esmorzar. 
 
A les 6 del matí enfilem cap el peu de via. Avui toca la Goulotte Cheré al 
Mont Blanc de Tacul. Canal de neu i gel força dreta que ens portarà al 
Triangle del Tacul (3970 m), i si tenim ganes i forces al cim del Mont Blanc 
de Tacul (4248 m). 
 
Comencem amb un llarg no gaire vertical, màxim 50 graus d’inclinació, i 
també amb un primer ensurt: quant estic a la part més dreta m’adono que 
no porto el grampó del peu esquerra. Està penjant de la bota per la cinta i 
estic al mig d’una cascada de gel!!!! Bé. Col·loco un cargol de gel, em 
penjo i seguidament em torno a col·locar el grampó, i en uns deu metres 
arribo a la reunió. No deixo de mirar-me el peu i de pensar en la quantitat 
d’anys que fa que em poso grampons i és la primera vegada que em 
salten......... 
 

 El segon llarg és una 
sortida en mixta no gaire 
difícil però molt incòmode 
ja que és una mica 
encaixonat, seguit d’uns 
metres de bon glaç fins a 
la reunió. Aquesta vegada 
els grampons no em 
donen cap ensurt i arribo 
a la reunió sense cap 
més complicació. 

En Jordi i en Carlos després de l’ascensió 
 
Ara ens toca el llarg més vertical de l’ascensió. Sortim de la reunió i ja ens 
fiquem en una rampa de gel de 60 metres, que comença a 65 graus, fins 
enfilar-se durant uns 10-15 metres a 85 graus, per acabar un altre cop a 
70 i 60 graus; pot ser, el llarg més difícil i maco de tota l’ascensió. Arribo a 
la reunió i començo  a assegurar els dos companys. 
 
Després de molta estona veig que comencen a treure el cap pel pendent 
de gel amb cara de pocs amic. El Carlos està molt cansat i li costa molt 
arribar a la reunió, i en Jordi va recuperant els cargols per darrere d’en 

Carlos, gaudint de l’escalada. Una vegada a la reunió em diu el Carlos que 
no pot continuar, que està molt cansat i prefereix començar a baixar. 
Després de parlar amb el Jordi decidim començar a preparar els ràpels 
per la via, i després de 3 ràpels estem altre cop  a peu de via. 
 
Recollim el material i anem a refer-nos al refugi, una mica de menjar, 
beure, i apa, cap al telefèric. I a Chamonix a descansar, que desprès de 
fer la aresta Midi-Plan el dia anterior, i la Goulotte Cheré al Tacul avui, ens 
tocarà el Mont Blanc d’aquí un parell de dies. 
 
Però això forma part d’una altre historia. 
 
 

 
 
 

FITXA TÈCNICA: 
Sortida realitzada el mes d’agost per Miquel Gómez, Carlos Gutierrez y 
Jordi Aliart. 
 
Lloc: Alps,  Chamonix 
 
Nom i descripció de la ruta: Goulette Chèré (II 4). L1 50 graus  -  L2 M IV 
60/75 graus -  L3 85/ 70/50 -  L4 60/70/80  i després de 5 llargs de màxim 
50 o mixta fàcil arribem al triangle de Tacul.  
 
Descens: Ràpels per la via des de la reunió 5  o cap a la dreta des de el 
cim del triangle en un ràpel. 
 
Material específic: dues cordes de 60 metres, 6 cargols de gel, joc 
d’empotradors i friends, a més cal portar tot el material tècnic necessari 
per l’alta muntanya. 
 
Bibliografia: Neige, Glace et mixte del François Damilano. 
 
Informació: www.escalas-o-caminas.com  Guies de Muntanya. 



 
 
LA VIA  
 

Escalades al cor de Montserrat:  
Plecs del Llibre, Montgròs, Roca plana dels llamps, 
Salamandra i Paret de Migdia 
Per Aniol Garcia 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regió dels Ècos, situada entre Coll de Porc i Coll de Migdia, és un 
dels llocs més tranquils de Montserrat. Possiblement els llargs 
accessos per camins i canals i els forts desnivells que hem de 
superar, mantinguin aquesta cèntrica regió Montserratina lluny de 
l’afluència massiva de gent.  
 
Els Plecs del Llibre, el Montgròs, la Roca plana dels llamps, la 
Salamandra i la Paret de Migdia, són totes elles imponents masses 
de conglomerat d’entre cent i dos-cents metres d’alçada que 
s’eleven per sobre del Torrent de Migdia. Escalar una d’aquestes 
parets un dia assolellat d’hivern pot convertir-se en tot una 
experiència, més enllà d’una típica jornada d’escalada. L’ambient 
salvatge i solitari esta garantit, com també us puc assegurar un 
silenci quasi perfecte acompanyat només d’una suau brisa i de les 
millors panoràmiques de Montserrat.  
 



A continuació us recomano algunes de les millors vies obertes en 
aquestes parets de la regió dels Ecos. Heu de pensar que totes 
elles estan orientades a l’est, i que per tant tindreu sol fins a mitja 
tarda. Si la vostra és una cordada ràpida i no en teniu prou amb una 
sola via, una molt bona opció pot ser encadenar un parell o tres de 
vies en una matjornada. Per exemple, Plecs del Llibre, Montgròs i la 
Roca plana dels llamps.  
 
100% Recomanable!!! Això si, haureu d’escalar ràpid, per que no se 
us faci de nit. 
 
Dades d’interès: 
-Accés: Pel camí dels Francesos (50 min). A la paret de Migdia 
millor des de Sta. Cecília pujar fins al Coll de Migdia (40 min). 
 
-Millor època: hivern i primavera   
 
-Material necessari: 15 cintes + Reunió (per la via “A recer del 
mestral” portar també friends mitjans, estrep i ganxo)  
 
 
Autors: 
 
-Text: Aniol Garcia 
-Dibuixos: Sara Aicart i Aniol Garcia 
-Fotos: Guillem “Maluta” 
 



 
CRÒNICA 
 
Un passeig pel cim de la vella Europa 
Per Jordi Gubern 
 

 
Arribant a Goûter 
 
Tot i que molta gent considera el Mont Blanc com una muntanya 
relativament fàcil de pujar, us puc assegurar que per a mi, no ho va 
ser gens. La idea de fer-la es remunta a l’any 2003; des de llavors i 
per diversos motius (intents fallits, lesions, méteo), no ho havia 
aconseguit. 
 
Potser (una vegada tens la forma física necessària), el més 
complicat per pujar aquesta mola de pedra i neu per la seva ruta 
normal, és poder trobar lloc al refugi de Goûter; a no ser que vulguis 
pujar a coll una tenda, més tot el material necessari per acampar a 
meitat de camí, cosa que la meva esquena ja fa temps que va 
descartar. Durant els dies previs a l’atac varem trucar a diari per 
reservar lloc, i cada dia la resposta era negativa. Hi havia truc però: 
trucar el mateix dia de l’ascensió i demanar reserva per la nit. Va 
funcionar! Així doncs, a les 8:30 del matí del dia 11 de setembre 
d’aquest passat 2007, truquem a Goûter i ens guarden un parell de 
lliteres per passar la nit, i així poder atacar el pic durant la matinada 
del 12. 
 
No ens ho esperàvem i varem tenir que córrer una mica per poder 
després fer tranquil·lament la primera etapa. De Chamonix anàrem 
cap a Le Fayet on s’agafa un petit tren cremallera (Tramway du 
Mont Blanc) que ens deixa a poc més de 2300 mts d’altura, punt on 
comença l’aventura. 75 minuts triga en fer el trajecte aquest trenet, 
que en els seus inicis el volien fer arribar fins l’Aiguille du Goûter, a 
quasi quatre mil metres d’altura. 
Comencem a caminar just al costat de l’Aiguille du Bionnassay 
(4052 mts) i de la glacera del mateix nom, en mig d’un interminable 
pedregar camí del refugi de Tête Rousse, situat a 3167 mts, i que 
molta gent també utilitza per pujar el Mont Blanc; nosaltres però, 
varem passar de llarg. Fins aquí la ruta no comporta cap mena de 
complicació, simplement es tracta de caminar i caminar tot seguint 
un petit corriol molt marcat.  
 
És a partir d’aquest punt quan el tema es complica una mica; ara 
tocarà creuar una petita llengua glacera sense cap tipus de 
complicació i una canal mixta (gel, neu i roca) on constantment 
cauen rocs: és la famosa “bolera”. Moments abans un helicòpter 
s’havia endut d’allà a dos excursionistes que segons ens havien dit 
després a Goûter, havien rebut l’impacte d’una d’aquestes pedres. 
Nosaltres equipats amb casc, piolet i grampons, varem creuar 
cagant llets sense gaire història, però amb una pujada d’adrenalina 
considerable. 
 
Una vegada creuat aquest pas, fora grampons, mantenim el casc i a 

 
Travessant la “bolera” 
 
escalar la interminable aresta que ens condueix fins al refugi  visible 
en tot moment, però 700 metres més amunt. La pujada és de les 
bones, 700 metres de desnivell en Iº sostingut, fins i tot algun pas 
superior i mixt a la part superior. Per sort, part de la via està 
equipada. 
 
En aquest punt, varem veure una cosa molt habitual en aquesta 
muntanya i en moltes altres dels Alps: un guia pujant a cops de 
corda a un parell de clients sense experiència, com si fossin 
gossets; això si, havent pagat abans 700 euros, més les despeses 
del guia (menjar i refugi). Després de 4 hores d’haver



 
Mont Blanc 
 
començat a caminar i després de quedar empatxats de pedres i més 
pedres, arribem al refugi de Goûter. 
 
El sopar en aquest refugi és molt simple: sopa amb formatge, puré 
de patates amb bacó i de postres una gelatina molt estranya; la 
sopa va fer de les seves per la nit, tots els de l’habitació varem tenir 
que sortir a pixar, quin xou! 40 persones dins d’una habitacioneta  

 
que ni tant sols feia 40 metres; ningú hi va dormir. A les 3 de la 
matinada, tothom estava al menjador del refugi per esmorzar una 
mena de cafè amb llet i pa sec amb mantega. Sort de les 
xocolatines que dúiem dins les nostres motxilles.  
 
Mitja horeta més tard i sota un cel estrellat del tot, comencem a 
caminar direcció del cim de la vella Europa. La temperatura és molt 
baixa, àmpliament negativa, però gràcies a la vestimenta i al 
caminar, no notem per res el fred. La ruta no és gens complicada, 
per damunt de terreny glacera, es tracta de seguir la petjada i la 
caravana de llumetes fins al refugi de Vallot. A partir d’aquest refugi 
estratègic (ha salvat moltes vides), hem de continuar seguint la 
petjada i les llumetes, però amb algunes diferències: la inclinació del 
terreny és molt més considerable, fa vent i la temperatura encara és 
més baixa; l’altura es fa notar una mica. 
 

 
Ombra del Mont Blanc 
 
Es fa de dia a uns 4600 metres d’alçada, just abans d’encarar el 
tram final, la famosa aresta summital del Mont Blanc, on el vent ens 
pot jugar una mala passada; no és així i 4 hores després d’haver 
sortit de Goûter arribem al cim del Mont Blanc, a 4810 mts. Ens hi 
estem 10 minuts, justos per trucar a casa i per fer unes quantes 
fotografies a l’extraordinari paisatge que ens envolta; el fred i el vent 
ens fan fora d’allà dalt on sembla que no hi som benvinguts. 
 
-12ºC amb un vent sostingut de 40 km/h; aquestes són les dades 
que hi havia a dalt de tot del Mont Blanc, el dia 12 de setembre de 
2007 a les 7:30 del matí. 

 
Jordi Gubern i Piña 

 
 
 
 
 
 
 

L’aresta summital



EL RACÓ CULTURAL 
 

Plantes de Montserrat 
Per Maria López de Vergara 
 
ROMANÍ 
Rosmarinus officinalis. 
Família: Labiades. 
 
És un arbust d’entre 0,5m i 1m d’alçada, tot i que pot arribar a fer 
fins a 2m. De tija quadrada, fulles perennes, linears i oposades, 
verdes a l’anvers i blanques al revers. Floreix gairebé tot l’any (ja ho 
dit la dita: De flors de romaní i noies per casar, tot l’any n’hi ha). 
Flors de color de tonalitats blaves i blanques, petites, amb corol·la i 
calze bilabiats. 
 
Es tracta d’un planta molt comuna, i ens indica terrerny calcari. El 
moment òptim per fer-ne la recol·lecció és a la primavera i a l’estiu. 
Les virtuts del romaní són gairebé infinites (“de las virtudes del 
romero se puede escribir un libro entero”), però per concretar-ho 
una mica més direm que és estimulant, antiespasmòdic, i 
lleugerament diürètic. Atenció, les dones embarassades no poden 
prendre infusió de romaní. En ús extern serveix per combatre els 
dolors articulars, per netejar nafres, ulceracions i ferides, i per 
tonificar els muscles cansats per un sobreesforç. 
 

 
 
Receptes: 
 
Esperit de romaní: s’utilitza per fer massatges per alleugerir els 
dolors musculars i el cansament. Agafeu uns 300 gr de les 
summitats florals, en feu un ram no gaire atapeït (si cal les distribuïu 
en més d’un), per tal que s’assequin bé, i les pengeu cap per avall, 
durant 2 o 3 dies. Un cop seques les barregeu amb un litre d’alcohol 
de 95. Es deixa reposar la barreja durant una novena (9 dies). 
L’ampolla ha de quedar ben tapada, i s’ha de remenar suaument 
cada dia. Després es cola a través d’un paper de filtre o roba fina. 
Cal anar amb compte amb l’esperit de romaní ja que taca molt la 
roba. 
 
Protecció contra les bruixes:  segurament de bruixes no n’hi ha, però 
per si de cas cal estar previngut i conèixer com protegir-nos-en. 
Feu-ne un ram, al que també hi podem afegir espígol, fonoll, 
farigola,etc…  i pengeu-lo darrera de la porta d’entrada. 
 
El món de les plantes i el seu coneixement sempre ha estat envoltat 
d’una part màgica i d’un ritual, tradicionalment relacionat amb les 
celebracions profanes, que la religió cristiana es va encarregar 
d’adaptar. Així es diu que el romaní floreix per les quatre festes de la 
Mare de Déu, i si el dia de la Candelera (2 de febrer) cau en 
dissabte, com aquest any, el romaní multiplica les seves virtuts per 
7. 

 
 
Sovint trobem el romaní acompanyat pel que popularment 
s’anomena el frare del romaní (Orobanche latisquama), de la 
família de les orobancàcies. Es tracta d’una plata holoparàsita, és a 
dir, que no fa la fotosíntesi i obté tot l’aliment d’una altra planta, en 
aquest cas de l’arrel del romaní. El nom popular tindrà alguna cosa 
a veure amb el seu funcionament vital?  
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VARIS 
 
 

Sortida Cultural de les Tines 
del Bages 
SORTIDA: DISSABTE 5 D’ABRIL 
 
Caminada d’unes 3 hores per un singular paratge del Parc Natural de Sant 
Llorenç de Munt i de l´Obac 
 
Les tines, aixecades al mig del camp, són el testimoni del passat vitivinícola 
d’aquesta zona de la comarca del Bages. Les vinyes, en la majoria dels 
casos, no es plantaven en terreny de fàcil accés, sinó que s’escampaven 
pels vessants de les muntanyes. La dificultat i l´esforç que suposava 
transportar la verema, va ser un dels motius de la construcció d’aquestes 
tines. 
 
Les tines són uns dipòsits quadrats o circulars, de mides variables. Estan 
construïdes amb pedra i morter de calç i folrades interiorment amb cairons 
de rajola vidriada. A la base de la tina s’hi obria un forat pel qual s’extreia el 
vi quan ja havia fermentat. 
 
De tines en trobarem a Mura, Talamanca, El Pont de Vilomara i Rocafort, 
municipis que al S.XVIII i XIX van destacar per la producció vitivinícola. 
 
Dificultat: sense dificultat 
 

 

 
Sortida al Carlit 
SORTIDA: 
CAP DE SETMANA 5 I 6 DE JULIOL 
 
Sortida de cap de setmana a la zona del Llac de les Bouillouses (Cerdanya 
francesa), on des de aquesta zona pujarem al pic del Carlit,  per l’itinerari de 
la zona dels llacs, d’unes 6 hores de duració (anar i tornar). Hi ha la 
possibilitat de dormir al refugi, per tant  cal confirmar la sortida com a molt 
tard abans del dia 5 de Juny 2008. Es confirmarà el preu del refugi i es 
tindrà que donar una paga i senyal. Quan reserveu indicar si teniu tarja de 
federat. 

 
Carlit  2.921 mts. alçada 

 
Dificultat : Alta 
 
Desnivell :  1000 mts. aproximadament 
Horari :  6 hores anar i tornar, des del llac 
Per dormir : sac, confirmarem si hi ha menjar al refugi. 
 
 

El Grevolet 
 
El Grevolet és una colla de pares que organitzen excursions pels més petits, 
pels voltants de Montserrat. 
 
NOTA IMPORTANT: Les excursions del “Grevolet” són sense monitor, i 
qui hi vagi es responsabilitzarà de la canalla que porti. 
 
 
Avanç de les Excursions del Grevolet: 
 
13 d’abril: Sant Pere de Vallhonesta i el Puig Castellet (Sant Vicenç de 
Castellet). 
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 09:00 h, o bé a Sant Vicenç 
de Castellet a les 9’45 h. 
Contacte: Sergi López, 606.70.93.74 
 
11 de maig: Cova del Petrecó (Esparreguera). 
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 09:00 h, o bé a Can Roca 
(Esparreguera), a les 9’20 h. 
Contacte: Jordi Salvador, 93.771.05.80 
 
15 de juny: Sant Salvador de les Espases per la Puda (Olesa de 
Montserrat) 
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 9’00 h, o bé a la Puda, a 
les 9’30 h. 
Contacte: Guillem Giné, 93 777 63 08. 
 
 

Secció infantil 
 
Aquest trimestre ja s’han inscrit quinze 
nens i nenes a la Secció Infantil. A la foto 
els veiem a sortida que van fer a Sant 
Llorenç de Munt que es va fer el passat 27 
de gener, on van pujar a La Mola, i van 
visitar el santuari de Sant Llorenç. Va 
costar una mica arribar al punt de trobada, 
però, gràcies a la col·laboració dels pares, 
tot va reeixir a la perfecció. 
 
 
 
CALENDARI PEL PROPER TRIMESTRE 
 
Sortides-taller de descobriment del medi natural, camins, senders i com 
orientar-se. Iniciació a l’escalada. 
27 D’ABRIL: Sortida al Tagamanent-Figaró 
31 DE MAIG-1 DE JUNY: Sortida de cap de setmana al refugi d’Erols, a 
la zona de l’Alt Berguedà. 
JUNY: Sortida d’iniciació a l’escalada a Montserrat. A determinar data. 

 
Cursa de l’Alba 
 
El dia 11 de maig d’enguany es celebra la XXIa. edició de la Cursa de l’Alba. 
 
Com cada any, l’Organització demana la col·laboració de tothom per a portar 
a bon terme la Cursa. 
 
Us recordem que el dissabte anterior, dia 3 de maig, es portarà l’aigua a 
pels corredors fina a Sant Jeroni. I el dia abans, 10 de maig, es portarà 
aigua a les Coves. 
 
Tothom que vulgui col·laborar, que es posi en contacte amb en Joan Arnau o 
Joan Vives. 



Iniciació a l’escalada 
 
4000peus organitzarà pel juny (a concretar dates), un curset d’iniciació a l’escalada, adreçada especialment als joves. Els interessats poseu-vos en contacte 
amb Miquel Gomez. 
contacte: info@escalas-o-caminas.com 
telèfon: 620 97 75 17 
més informació: www.escalas-o-caminas.com 

 
 
AGENDES I CALENDARIS 
 
AGENDA 2on TRIMESTRE 2008 – 4000peus 
          

DATA LLOC DE SORTIDA   HORA I PUNT DE NIVELL CONTACTE DESNIVELL TELEFON O OBSERVACIONS
      TROBADA DE SORTIDA DURADA      E-MAIL   

05/04/2008 Les Tines del Bages   9,30 Ajuntament A   3h Lali Sellés - 629 72 20 13 Matinal 

19/04/2008 Montsant   7,00 Piscines C   5h 
Josep Anton 
Serra 800 m 629 72 20 13 Portar dinar 

25/05/2008 
Sortida per conèixer la flora de 
Montserrat 9,00 Pça. Església A   5h 

Jose Anton 
Serra - 629 72 20 13 Matinal 

17/05/2008 Serra d’Ensija i la Gallina Pelada 7’30 Piscines B   5h David Martí 700 m 670 87 81 33 Portar dinar 

14/06/2008 Penyes Altes del Moixeró 7,30 Piscines C   6h Antoni Sorribes 1276 m 93 777 05 36 Portar dinar 

5-6/07/2008 Carlit (*)     
Refugi de les 
Bulloses C   6h 

Eudald 
Llagostera 904 m 670 03 80 78  

Sortida de cap de 
setmana 

      
(*) Possibilitat de reservar nit al refugi de les Bulloses      
          
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 
  Abril /Juny 2008                       Travesses / Caminades 
Dia Prova Població metres Web/ Contacte 
 Abril  

6 Travessa Castellar del Vallès-Montserrat  Castellar del Vallés 33000 http://www.castellarvalles.org/entitats/cec  
6 Pic del Vent Caldes de Montbuí 25100 http://www.cecmo.net/ 
6 Marxa Molins de Rei -Vilafranca Molins de Rei 45000 http://www.molinsderei.net/cem/ 
12 Travessa Montserrat - Reus Collbató 100000 http://www.secfreodis.org 
13 Caminada Aiguafreda  Aiguafreda 21000 http://www.gafarrons.org 
13 Mitja Marató de Muntanya de Pont de Suert Pont de Suert 21097 Telf.:  606258752 
20 Cursa de les Aixetes Sant Feliu de Llobregats 16000 Http://geps.santfeliu.net 
20 La Ruta de les Ermites Castellar del Vallés 48538 http:/www.castellarvalles.entitatscastellar.cat 
27 Marxa Sant Jordi Mataró 12000 http://www.uecmataro.org 
27 Marxa Riudoms – La Mola - Riudoms Riudoms 53300 http://www.cerap.net/caminada 

  Maig 
4 Cursa Muntanya Mossos d’Esquadra Sant Armand  Ripoll 22700 http://www.clubexcursionaistaripoll.com 
4 Marxa de les Fonts d’Argentona Argentona 14500 http://www.gmargentona.com/ 
10 Marxa Romànica de Resisténcia Navàs 82000 http://www.totnavas.com/cen/  
11 Cursa de l’Alba Collbató 21097 http://wwwcursalba.org 
17 Gràcia - Montserrat Barcelona 58000 www.uecgracia.cat 
18 Cursa Muntanya de Paüls Paüls (Baix Ebre) 23100 www.uectortosa.org/cursa/cursa.htm 
18 Travessa de Montserrat Monestir de Santa Cecilia 19500 www.uesmap.org 
25 Travessa del Montseny) Aiguafreda 45800 www.travessa.org 
25 Marxa popular d’ Arenys de Mar Arenys de Mar 12000 Telf: 972342203 

  Juny 
1 Cursa de Muntanya a Molins de Rei Molins de Rei 21000 Telf:-936801572 
1 Cursa de les 3 comarques Alpens 20000 http://www.gafarrons.org 
8 Marxa Resistencia 7 Cims Vilafranca del Penedés 60000 http://www.cep,cat 
14 Marxa Cap de Rec Lles de Cerdanya 51200 http://www.cmsc.cat 
14 Ultra-trail la Tramuntana Canigó-Puigmal Planoles 86000 http://www.utlatramuntana.com  
15 Cursa de Muntanya Pedraforca - Saldes Saldes 13320 www.mountainrunners.trandemesports.com  
22 Cursa de Muntanya de Vacarises Vacarises 120000 Telef:  630669249 

29 Skyrace d'Andorra . Buff® SkyRunner® World 
Series Ordino (Andorra) 25700 www.ocisport.net/ca/campeonato/iii-andorra-sk ... 

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

 


