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EDITORIAL 
 
Volem aprofitar aquest espai de la revista per a 
animar  a aquelles famílies que tenen fills per a que 
els apuntin a la Secció Infantil i Juvenil d’aquesta 
entitat.  
El muntanyisme no és un esport competitiu, si no un 
esport de superació amb un mateix, en el qual 
l’adversari és la Natura. Adversari i a l’hora amic. El 
teu company no és un competidor, si no que hi 
comparteixes experiències i li pots demanar ajuda si 
fos necessari. Recordeu aquells moments de quan 
érem joves, de vegades durs, però sempre 
inoblidables, en que fèiem pràctiques d’orientació... 
les primeres escalades... el fred inacabable... les 
divertides nits a la tenda..? I tot això segueix davant 
nostre, per que els nens segueixen essent nens. 
Doneu l’oportunitat  als vostres fills de gaudir de tot 
el que la natura ens ofereix. Aparteu-los una mica de 
l’ordinador, la consola, el DVD, la televisió i les 
competicions. Obriu-los la porta a aquest nou món 
per a ells, del qual nosaltres tenim tants i tants 
records. 
 
La Junta 
 
 
 
 
Foto de portada: 
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RESSENYA 

Ruta pels camins perduts de Collbató 
Per Ivan Fernandez 
 
“...Como hay mucha roca y en muchas partes bastantes piedrecitas, 
puede decirse que la tierra inclina más a estéril que a fértil, y todo lo 
que reproduce es a fuerza de trabajo...” 
 
(Qüestionari de Francisco de Zamora, sobre Collbató, any 1790) 
 
Travessa circular que transcorre per antics camins, i que ens permet 
enllaçar amb diversos punts d’interès del patrimoni rural collbatoní. 
Feixes, basses i barraques ens acompanyaran durant tota la ruta, i 
ens farem una idea de com s’ho feien els agricultors per conrear 
l’olivera en uns terrenys tant escarpats i pedregosos. 
 
De la plaça de l’Església agafarem el passatge la Salut que ens 
condueix per unes escales fins l’àrea d’esplai de la Salut. Agafem la 
drecera que puja fins l’aparcament de les Coves. Apreciarem pel 
camí alguns marges i una bassa de pluvials. Pujarem les 244 escales 
que separen el pàrking de l’entrada de les Coves, i seguirem el GR 
172 en direcció al Monestir. Planejarem pels cingles del serrat de les 
Garrigoses apreciant els marges i les barrinades. Passarem de llarg 
el torrent Fondo i vorejarem les penyes del serrat dels Monjos. 
Arribarem a un pal indicador i trencarem a la dreta tot seguint el GR 6 
direcció a ca n’Astruc. Abans d’arribar a les escales del camí del 
forat, agafarem un corriol poc definit a la nostre esquerra. El seguim 
fins arribar al torrent de la Bellasona, on tornarem a desviar-nos a 
l’esquerra per un camí fitat que ens condueix a la font de la Guineu. 
Aquest paratge conegut com a clot d’en Casanelles presenta 
nombroses feixes i pujadors. Veurem també la balma de Bellasona i 
la cisterna obrada de la font de la Guineu. Retornarem després cap al 
camí del forat on girarem a l’esquerra per baixar  unes empinades 
escales. Passarem a tocar de la caseta d’olives (barraca on 
s’emmagatzemaven les olives segurament baixades a capsarró pels 

propis agricultors, per ser traginades posteriorment a bast), i 
creuarem la carretera B 112 per seguir baixant pel GR 6. Més feixes i 
construccions ens acompanyaran fins el pont de margues vermelles 
de ca n’Astruc. Creuarem el pont i girarem a la dreta per una fressada 
pista forestal amb una cadena. Trencarem uns metres més endavant 
a l’esquerra per unes escales picades. Empalmarem amb una pista 
mig abandonada que seguirem vers ponent. Planejarem aleshores 
per l’Obaga de la serra del Rubió, apreciant marges i barraques de 
pedra seca. Passarem per l’interior d’una barraca d’olives de grans 
dimensions, i ens dirigirem  cap a la font del Canyar. Un cop aquí 
pujarem en diagonal per les Obagues aprofitant un antic camí que 
enllaçava amb la font Closa. Passarem de llarg per la font, i ens 
dirigirem vers el forn de calç. Creuarem a continuació la carretera B 
112 i entrarem al nucli urbà de Collbató pel camí de la premsa vella.    
 
Val a dir que aquesta travessa es troba en construcció, ja que bona 
part dels camins es troben en un estat selvàtic i perdedor. Es per això 
que aprofito aquestes línies per animar a tothom que vulgui 
col·laborar en l’obertura i condicionament d’uns camins perduts, que 
en si mateixos ja són tot un patrimoni. 
 
Cada dijous per la tarda anirem a obrir un tros de camí. Qui vulgui 
ajudar  es pot posar en contacte amb nosaltres mitjançant la web de 
4000peus, o si no al mail ivanic2005@hotmail.com. 
 
Desnivell: 350 metres 
Distància: 7 Km aproximadament 
Desnivell: 330 m aproximadament 
Horari: Entre 3 i 4 hores  
Dificultat: Fàcil per a qui estigui acostumat a caminar. 

 
 
 

 



RACÓ TÈCNIC 
 
Què són els encastadors? (i II) 
Per Miquel Gómez 
 
Continuem amb la segona i última part de l’article sobre els 
encastadors d’escalada. 
 
 
Els encastadors cònics 
 
Els que més s’utilitzen són els de cares simètriques (a) i 
asimètriques (b), i els de costats simètrics (c) i asimètrics (d). 
 

 
Si els mirem per sobre veiem que tenen forma trapezoïdal, i si els 
mirem frontalment veiem que són més amples de la part de dalt que 
de la base fent una forma cònica, que és la que els hi dóna nom.  

 
 
El fet de tenir formes asimètriques (b i 
d) fa que en moltes fissures tinguin més 
contacte amb la paret (e i f), és a dir, 
són molt més segurs que els de formes 
simètriques (g). Normalment  aquests 
encastadors és fabriquen amb cable. 
 
 

 
 
 

 
 
Encastador excèntric. 
 
Tenen una forma d’hexàgon irregular (sis cares), i, com el seu nom 
indica, totes les cares són asimètriques (h). D’aquesta manera 
podem jugar amb les diferents posicions per poder col·locar-los. 
 

 
 
Encastadors mòbils. 
 
Aquests encastadors és diuen genèricament “friends” (i), i tenen una 
forma totalment diferent de treballar que l’encastador clàssic, ja que 
funciona mitjançant unes lebes sobre un o dos eixos connectats a 
un gatell. A l’accionar el gatell les lebes es contrauen i així podem 
col·locar el friend per pressió, i fent oposició amb la fissura fan que 
es quedin encastats amb molta seguretat (j). 

 

 
 

 
 
Amb cable o sense? 
 
Depèn de dos factors: la mida de l’encastador i el lloc on el 
col·locarem. Per norma general els encastadors petits i mitjans 
sempre porten cable (k), ja que la mida dels forats per on passa el 
cable és molt petita, i un cordino seria molt poc segur en cas de 
caiguda. Els encastadors grans normalment els hi posem cordino 
per poder maniobrar millor amb ells (l). 
 

 
 
L’altra opció per decidir si posar cable o cordino és el lloc on el 
col·locarem. En una fissura vertical normalment funcionen millor els 
de cable (m), ja que la rigidesa del cable fa que s’endinsi dins la 
fissura i a l’hora de treure’l també es més còmode, perquè, al ser 
rígid, amb un moviment ascendent surten fàcilment. 
 
Si la fissura es horitzontal intentarem en canvi posar l’encastador 
amb cordino per evitar la tensió a la peça col·locada (n). Si no 
disposem d’encastadors amb cordino, hem de col·locar una cinta 
mot llarga (ñ) per evitar la tensió de la corda. 



 
 
Col·locació dels encastadors 
 
Per col·locar els encastadors primer ens fixarem en la forma de la 
fissura: cònica, paral·lela, pont de roca, etc. Si la fissura és cònica 
ho tenim molt fàcil, simplement agafem la mida del encastador que 
ens entri per la part més ampla de la fissura, i l’anem baixant fins 
que es quedi encastat. Normalment col·locarem cònics (e). 
 

 
 
A les fissures paral·leles, tenim dos opcions: o bé col·locar un friend, 
que es la manera més ràpida i segura de protegir un pas (fer una 
reunió), o bé posar dos encastadors oposats (o). Hem de tenir molta 
cura en que treballin els dos a l’hora i amb tensió. 
 

 
 
En un pont de roca, si trobem un forat amb entrada i sortida podem 
passar el cable pel forat de dalt i treure’l pel de sota. D’aquesta 
manera quedaria l’encastador fent pressió al forat de dalt i seria una 
bona assegurança (p). 
 

 
 

 
 

 
Extracció dels encastadors. 
 
Habitualment els encastadors surten tirant del cable, però si estan 
ben col·locats o han patit una caiguda poden quedar-se molt agafats 
i és difícil de treure’ls. Per aquests casos utilitzarem una eina de 
metall, amb un perfil molt estret, allargat i amb un final en ganxo (q) 
per poder tirar de l’encastador en diverses direccions. Si portem 
martell podem fer servir aquesta eina com si fos una escarpa, 
donant-li uns cops amb el martell en la direcció oposada a la 
caiguda. 
 

 
Pros i contres dels encastadors: 
 
A favor: si es té pràctica en la seva col·locació, són molt fàcil i ràpid 
de col·locar, no fem malbé la roca, i és una manera molt neta 
d’escalar. 
 
En contra; mal col·locats es poden sortir amb facilitat. Els de mides 
petites i els que no estan totalment encastats, tenen una resistència 
més baixa que els altres materials per assegurar. Els friends si no 
estan ben col·locats poden caminar i sortir també de la fissura. 
 
En definitiva són uns elements molt dinàmics i segurs sempre i quan 
es tingui una bona pràctica en la seva col·locació, ja que si no tenim 
molt clar la mida que hem de fer servir podem estar molta estona 
per deixar un encastador en el seu emplaçament ideal. 
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CORREDORS  
 

Cursa de l’Alba 2009 
Per Anna Rigol 
 

 
 
Un cop celebrada la XXII edició de la Cursa de l'Alba 2009, fem una 
breu descripció de com ha anat aquesta edició.  
 
Una setmana abans de la Cursa ja ens mobilitzarem amb molts veïns 
i amics que ens van ajudar a pujar l’aigua a l’Ermita de Sant Jeroni.  
 
Aquest any 2009 s'ha pogut recuperar l’itinerari original, (Collbató, 
Coves Salnitre, Sant Miquel, Monestir, Sant Jeroni, Sant Joan, 
Collbató, pel camí de Bateries). Recordem que l'any passat 2008 no 
va ser possible a conseqüència del mal temps el dissabte abans.  
 
Els guanyadors d'enguany han estat en categoria masculina Just 
Sociats amb un temps de 01:57:03 i en categoria femenina Mònica 
Ardid (guanyadora altres edicions) amb un  temps de 02:23:06. 
 

En aquesta XXII edició hi ha 
hagut èxit d'inscripcions 
doncs quan encara 
mancaven dues setmanes 
per la celebració de la Cursa 
ja ens veiérem obligats a 
tancar les inscripcions. La 
cursa es acotada a un màxim 
de 400 corredors. 
L’organització entén que si la 
inscripció no tingues un límit, 
a part de la dificultat que ja 
comporta la seva 
organització, no seria bo per 
la conservació de la 
Muntanya.  
 
L’organització de la Cursa vol 
agrair un any més la 

col·laboració i ajut desinteressat d’amics i veïns de Collbató i d'altres 
indrets, que fan que aquesta cursa sigui una mica de tots. Aquest 
requisit es bàsic perquè es pugui dur a terme.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Més informació: www.cursalba.org 



Un estiu de curses a la muntanya 
Per Aniol Garcia 
 
Amb l’estiu ve el bon temps, el dia allarga i el calendari atlètic s’omple de 
curses de muntanya. N’hi ha per a tothom: més curtes, més llargues, 
amb forts desnivells, amb recorreguts més suaus, etc. Totes elles son 
curses d’alta, mitja o baixa muntanya, i tenen una cosa en comú: el seu 
recorregut es desenvolupa sobre terreny rústic. 
 
Com a Centre Excursionista de Collbató, a 4000peus som uns quants els 
aficionats a aquesta modalitat de l’atletisme i alguns porten ja més de 
mitja vida trotant entre boscos i muntanyes. Maig, juny, juliol i agost han 
estat 4 mesos on els corredors de 4000peus hem participat en algunes 
de les moltes competicions que ofereix el calendari. 
 
22ª Cursa de l’Alba 
 
Data: 10/05/09 
Distància: 24 km 
Desnivell: 1050 m 
Corredors: Jordi Riera (8è), Mireia Batlle (16ª), Aniol Garcia (23è i 1er 
local), Jan Palomeras (154è i 1er Júnior), Albert Plans (164è) i Alexandre 
Riba (167è) 
Descripció: Sortida i arribada a Collbató, passant pel Monestir, Sant 
Jeroni (1236m) i unes 1500 escales. 
 

  
 
Cara Amón 
 
Data: 16/05/09 
Distància: 4 km 
Desnivell: 1350 m 
Corredors: Aniol Garcia (22è), Jordi Riera (36è) i Mireia Batlle 
Descripció: Sortida des de Barruera i arribada al pic de les Roies de 
Cardet (2444m). Es tracta d’una cursa on es mesura només la velocitat 
d’ascensió. 
 
VI Cuita el sol 
 
Data: 6/06/09 
Distància: 9 km 
Desnivell: 700 m 
Corredors: Aniol Garcia (71è) i Alexandre Riba (175è) 
Descripció: Degut a les condicions meteorològiques aquest any es va 
haver de variar el recorregut. El traçat original puja al Monteixo (2910m) 
des d’Àreu i representa un desnivell directe de 1700 m, on només compta 
el temps d’ascensió. 
 
IV cursa del Pedraforca 
 
Data: 28/06/09 
Distància: 13 km 
Desnivell: 1300 m 

Corredors: Jordi Riera (32è i 1er sub 23), Mireia Batlle (21ª), Aniol Garcia 
(41è) 
Descripció: De Saldes al Pollegó superior del Pedraforca (2498m) pel coll 
del Verdet i baixada directe a Saldes per la tartera. 
 
III Clàssica de l’Olla de Núria 
 
Data: 19/07/09 
Distància: 22 km 
Desnivell: 1940 m 
Corredors: Mireia Batlle, Aniol Garcia (73è), Albert Plans (148è) 
Descripció: Amb sortida i arribada davant del Santuari de Núria, aquesta 
cursa recorre tots els pics i colls que formen l’olla de Núria, seguint sempre 
la carena de la muntanya. Comença amb el Puigmal (2913m), Noufonts, 
Noucreus, Pic d’Eina,… 
 
Vertical Vall de Ribes 
 
Data: 25/07/09 
Distància: 5,5 km 
Desnivell: 1150 m 
Corredors: Aniol Garcia (41è) 
Descripció: De Ribes de Freser al Taga (2040m) en el menor temps 
possible. 
 
Descens Vertical Vall de Ribes 
 
Data: 26/07/09 
Distància: 5,5 km 
Desnivell:1000 m de baixada 
Corredors: Aniol Garcia (3er), Mireia Batlle (5ª) 
Descripció: Cursa totalment atípica i innovadora dins del calendari atlètic. 
Sortint d’un en un des del cim d’Estremera (1944m), es tracta de baixar per 
camins i corriols el més ràpid possible fins a la població de Ribes. 
 
Trail des Villages 
 
Data: 22/08/09 
Distància: 16 km 
Desnivell: 500 m 
Corredors: Mireia Batlle (17ª), Jordi Riera (37è i 1er sub 23) 
Descripció: Aquesta cursa té lloc al Pirineu francès, a la zona de l’Ariege. 
Amb sortida i arribada a la 
població francesa d’Auzat, la 
cursa travessa poblets de 
muntanya com Illier, Orus o 
Vicdessos. 
 
Trois 3000 
 
Data: 22/08/09 
Distància: 46 km 
Desnivell: 2900 m 
Corredors: Aniol Garcia (10è) 
Descripció: Recorregut d’alta 
muntanya amb sortida i arribada 
al poble francès d’Auzat. La 
cursa puja a 3 pics de més de 
3000m (Montcalm, Pica d’Estats 
i Sotllo) passant per 
l’aparcament de l’Artiga i el refugi 
de Pinet. 

 



 
CRÒNICA 
 

Horitzons Perduts: 
La Serra d’Ensija 
Per David Martí 
 
En aquesta excursió recorrerem els plans d’Ensija pujant i baixant per 
la seva vessant Nord, en una ruta circular. 
 
La serra d’Ensija es aquella serra planera i agradosa que els 
excursionistes que van al Pedraforca veuen mirant cap al sud, a l’altre 
banda de la vall de Saldes, tot dient: algun dia hi aniré. 
 

 
A la vessant sud de la Serra d’Ensija, amb el Pedraforca i el 
Comabona al fons 
 
Menys transitada, doncs, que l’imponent Pedraforca, aquesta serra 
s’enlaira a uns escassos 2.300 m d’alçada sobre el nivell de mar. Així, 
doncs, està només a 177 m per sota del “Pedra”, però llur 
configuració orogràfica és radicalment diferent. 
 
Així, mentre el “Pedra” és una mola calcària esmolada per l’acció del 
gel, la serra d’Ensija és una “tossa” aplanada per l’erosió, encatifada 
amb un mantell de gespa verda. És, doncs, un bon exponent de 
paisatge típicament alpí de mitja muntanya a Catalunya. Cal remarcar 
que a la propera zona de “La Fumanya”, destaca un important 
jaciment paleontològic, on s’hi troben petjades i ous de titanosaures. 
 
La nostra ruta d’ascensió la farem per la vessant sud, des de la 
Fontfreda. Per arribar-hi en cotxe, cal agafar la pista asfaltada de la 
Pleta de la Vila, un petit complex d’esports d’aventura, amb un refugi i 
una zona de picnic. Hi arribarem des del coll de la Trapa, venint de la 
carretera de Saldes a Gòssol. Continuem per la pista, perfectament 
asfaltada, passant de llarg el complex, i fins a arribar a la Fontfreda, 
on hi ha un indicador. Allà podem deixar els cotxes, al voral de la 
pista. 
 
Tot just començar, i després de pujar unes escaletes, trobem la font, 
en una clariana del bosc. No ens ho pesem dues vegades, i aprofitem 
per fer l’esmorzar. Hem d’agafar forces. 
 
Ja ben alimentats, i amb una bona provisió d’aigua, comencem a 
pujar pel sender que mena per l’esquerra del Torrent de la Font 
d’Ensija. El sender puja amb ganes, però no presenta cap dificultat, 
més que l’esforç de la pujada. Anem pujant pel sender, sentint la 
cantarella del torrent, que discorre als nostres peus, i envoltats d’un 

magnífic bosc de pi negre amb sotabosc de boix i neret. Si ens 
aturem i ens donem la volta, podrem veure la mola del Pedraforca, 
que s’enlaira davant nostre, encara que des d’aquest punt de vista 
pràcticament no es veu l’Enforcadura. Darrera, el teló de fons del 
Cadí, amb el Comabona cap a la dreta. 
 
Al cap de pujar una estona, el bosc s’aclareix i, després d’arribar a un 
portellet, comencen a aparèixer els prats amb pins escampats, que 
s’estenen inclinats per la vessant. La paradeta és obligatòria, per 
poder gaudir de les vistes i fer fotos. 
 

 
Corona de Rei 
 
Deixem uns escarpaments a l’esquerra, on creix la corona de rei 
(lotus corniculatus), una planta rupícola (que creix a les roques), i que 
té les fulles plenes d’incrustacions calcàries. A mesura que ascendim, 
els prats cada cop són menys inclinats i, a la fi, es tornen horitzontals: 
hem arribat als rasos d’Ensija. 
 

 
Els Rasos d’Ensija 

 
Com descriure aquest paisatge? A mi em recorda un desert de color 
verd. Gairebé no hi ha res més que gespa a tota l’extensió, amb 
algun petit aflorament rocós als cims, un torrent que discorre al fons, i 
absolutament cap arbre. Tota la gespa està encatifada de petites flors 



de tots els colors. Una escampada total. Finals de juny, és plena 
primavera al clima alpí. 
 

 
El Barranc de les Llobateres 
 
I des d’aquí, ascendir a qualsevol dels cims és facilíssim. Només cal 
pujar. Podríem anar a la Gallina Pelada, que està passat el refugi 
Delgado Ubeda (l’únic “objecte” artificial de tot el paisatge). Però ens 
decantem per pujar a la carena de LLitzet, pujar al Pla de les Tores 
(2.280 m) i, després, cap el nord-est, a l’altre banda d’un coll i 
resseguint sempre la carena, pujar a la Creu de Ferro (2.297 m). No 
hi ha cap pèrdua, ja que res obstaculitza la vista. 
 
 

Als peus d’aquest turó, reapareix el bosc de pi negre, aquí de poca 
alçada, per resistir les fortes ventades. A la vessant Nord s’entreveu 
la capçalera d’un torrent, el barranc de les Llobateres. Després de 
fer un picnic entre els arbres, iniciem la baixada per aquest barranc. 
 
Poc a poc, la vall es va estrangulant, entre el Serrat Negre i el Serrat 
Roig. Cada cop més i més estreta, però el pas és sempre fàcil, no hi 
cap obstacle d’importància, sinó és algun arbre caigut per les 
ventades o el desgel, i algun petit salt a la llera del torrent. L’erosió es 
manifesta amb violència a les ribes del torrent, i els espadats dels 
serrats cauen en vertical a ambdues bandes. 
 
Després de baixar una bona estona, apareix un desnivell més 
important, i el corriol es desvia cap a l’esquerra. Aquest va fent ziga 
zagues per una vessant en mig del bosc, baixant fins que tornem a 
entrar a la llera del torrent, aquí ja molt més ampla. Arribar fins a la 
pista asfaltada ja no ens portarà molt temps. Per acabar el circuit 
circular, hem de resseguir un sender habilitat en paral·lel a la pista. 
Agraïm als gestors del parc per a evitar-nos trepitjar l’asfalt. 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Tipus d’activitat: mitja muntanya 
Recorregut total: 8 Km 
Durada aproximada: 3-4 hores 
Dificultat: Fàcil, per a qualsevol excursionista acostumat a caminar 
Equip necessari: l’habitual per una caminada de mitja muntanya 
Desnivell: 610 m 
 
Més informació sobre la Serra d’Ensija: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_d%27Ensija 
 
Més informació sobre la Pleta de la Vila: 
http://www.feec.org/Informacio%20Gral/Refugis/refugi.php?idRef=24910 
 
 

 

 



RACÓ CULTURAL 
 
Apunts de botànica. 
Per Maria Lopez de Vergara 
 

PANICAL 
Eryngium campestre. 
Família: Umbel·líferes. 
 

 
Es tracta d’una herba molt comuna amb aspecte de card, que trobarem en pedregars, 
marges i herbassars. Pertany al gènere Eryngium, bastant particular dins de la família 
de les umbel·líferes, perquè les flors estan agrupades en inflorescències que semblen 
més capítols que les umbel·les típiques de les plantes que pertanyen a aquesta família, 
com seria el fonoll. Quan arriba la tardor, la part aèria s’asseca i “corre” pels camps: 
d’aquí li ve el nom castellà de “cardo corredor”. Com a ús medicinal es fa servir la 
infusió d’arrel, recollida a la tardor i deixada assecar completament, un cop refredada, 
contra els càlculs renals, i també per la circulació de la sang. Antigament per tal d’evitar 
l’escaldament per la suor sota les aixelles, o en els engonals, es recomanava portar, 
com si es tractés d’un amulet, unes fulles de panical a sobre, o bé fer-se un collaret 
amb trossets de la tija, sempre però en nombre imparell, o un o tres.  
De totes maneres, apart del seu ús medicinal, el més interessant d’aquesta planta és el 
conte que l’acompanya: 
 
Vet aquí que fa molts i molts anys, quan les bèsties parlaven i els arbres caminaven, 
que vivia no gaire lluny d’aquí un rei esplèndid i majestuós com correspon a tot bon rei. 
Aquest rei tenia tres filles i vivien tots junts la mar de feliços, però vet aquí que un dia 
aquesta felicitat es va estroncar... el bon rei es va posar malalt, d’una malaltia que no 
es podia guarir. Van venir els millors metges de tot el món conegut, se’l van mirar de 
dalt a baix, del dret i de l’inrevés, i res. Ningú sabia dir que tenia. Un dia va trucar a la 
porta del palau l’herbolària del poble. 
- Toc, toc, toc. 
- Qui hi ha! –va cridar el guarda, de mal humor perquè era l’hora de la becaina i a més 
era una mica malcarat. 
- Sóc la Ramona, l’herbolària! 
- I què voleu a aquestes hores? 
- Vull veure el rei! 
- Ah, ah, ah, aquesta sí que és bona, una donota com tu, ah, ah, ah, que em peto. 
Per sort en aquell moment passejava per allí la filla petita del rei, que es deia 
Montserrat, i havia sentit tota la conversa. 
- Deixeu passar ara mateix aquesta bona dona, perquè pugui veure el meu pare! –va 
ordenar. 
I ella mateixa va acompanyar la Ramona fins a la cambra reial. El rei estava molt malalt 
ja gairebé no menjava i estava priiiiim. Quan la Ramona el va haver visitat, va parlar 
amb les tres filles. 
- El que té el vostre pare és una malaltia molt antiga, ja no n’hi ha de casos com 
aquests, i l’única planta que el pot curar és el panical, infusió d’arrel de panical. Ara bé 
aquesta planta no es troba fàcilment, està en llocs obscurs i tenebrosos de difícil accés, 
i custodiada pels monstres més terribles. És molt difícil per no dir impossible de trobar-
ne. I dit això la Ramona es va esfumar com si fos fum. 
Les tres germanes es van mirar: quina d’elles aniria a buscar el panical?. Les dues més 
grans van decidir que aquest era un assumpte exclusiu d’elles dues, de manera que la 
Montserrat no hi tenia res a dir ni res a fer. Evidentment elles no van ser bones per 
anar a buscar la planta, van convèncer als seus nòvios perquè hi anessin ells, amb la 

promesa que a canvi el seu pare els hi deixaria el seu regne i la seva fortuna. De manera 
que els nois, de mala gana, van sortir a buscar el panical. 
Mentrestant i per fer-se passar la pena, la Montserrat va agafar el costum d’anar a 
passejar cada dia pel bosc, i vet aquí que un pastoret de veure-la cada dia, se’n va 
enamorar perdudament. Aquest pastoret era un bon músic i tenia per costum de fer-se 
ell mateix els flabiols amb canyes de riu, de manera que així que la princesa tornava a 
palau, ell tocava amb el seu flabiol una dolça cançó d’amor. 
Van anar passant els dies i tothom estava molt preocupat pel dos nois que no tornaven, 
però un dia van veure com s’acostaven dues persones que caminaven molt a poc a poc, 
i que anaven brutes i esparracades. Eren els dos nois!, tornaven derrotats pels monstres 
i sense el panical. Van haver d’avisar la Ramona, l’herbolària, per tal que els curés de les 
doloroses ferides que tenien. I amb tot això el rei cada dia estava més greu, més malalt.  
La Montserrat va decidir que aniria ella mateixa a buscar el panical, i així ho va 
comunicar a les seves germanes que, dolentes com eren, van pensar que millor que 
marxés i a veure si algun monstre se la menjava. Al cap de bastants dies va tornar 
victoriosa, amb el panical a la mà, però les seves germanes que van veure-la que 
s’acostava pel camí, li van sortir a l’encontre, la van matar, i la van mig enterrar al costat 
de la riera. I van anar a trobar al seu pare, explicant-li que elles havien trobat el panical, 
mentre que la Montserrat havia marxat de vacances. El que no sabien és que el pastoret 
ho havia vist tot. 
El rei es va posar de seguida bé, i va deixar per escrit que el regne i tota la seva fortuna 
seria per les seves filles grans, desheretant a la Montserrat. 
Van passar els dies i els mesos, el pastoret feia molt que no tocava el seu flabiol, estava 
trist i compungit. Però un dia va decidir que ja era hora de fer-se un flabiol nou amb una 
canya de la riera, i així ho va fer però quan va començar a fer-la sonar... d’aquell flabiol 
no sortia música sinó una veu que deia: 
 
 Pastoret, bon pastoret, 
 tu que em toques i em remenes, 
 me n’han mort al riu d’Arenes, 
 per la planta del panical, 
 per la malura del meu pare, 
 que li’n feia tant de mal. 

 
Quan el pastor va sentir això tot seguit va anar a trobar el rei i li va parlar així: 
- Vegi senyor com sona aquest flabiol que m’he fet aquest matí. 
I quan el rei el va fer sonar: 
 
 Ai, pare, el meu pare! 
 vós que toqueu el flabiol, 
 les meves germanes m’han mort 
 per la planta del panical 
 i jo no podré ser reina 
 però elles sí ho seran. 

 
El rei quedà meravellat i va fer avisar les seves filles grans, obligant-les a tocar el flabiol 
que digué: 
 
 Germana, la meva germana 
 tu que toques el flabiol, 
 tu i l’altre germana em vareu matar 
 per la planta del panical 
 ara jo no puc ser reina 
 però tu sí que en seràs. 

 
Les germanes grans es van veure descobertes, entre sanglots, van confessar la veritat, i 
els soldats del rei van anar a desenterrar el cos de la Montserrat, que esperaven trobar 
morta, però per un miracle encara era viva, perquè la Verge Maria li havia portat tot el 
que necessitava per viure. De manera que va heretar el seu reialme, es va casar amb el 
pastoret, i van viure feliços menjant anissos. 
 
Versió del conte publicat per Rosa Regàs a Hi havia una vegada. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
PELLICER, Joan. La celeste flor i la deliciosa arrel de panical. Revista Mètode, 
número 38. Xarva Vives d’universitats. 
GAUSACHS, Ramon. Les herbes remeieres. Rafael Dalmau Editor. Barcelona 2008 
 
WEB: 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html  
Herbari Virtual del Mediterrani Occidental. 
 



VARIS 
 
Secció infantil i juvenil 
 
Tornem a engegar la secció juvenil, aquest curs amb la col·laboració de 
l’empresa d’esports de muntanya “La Sargantana”, portada per l’Albert 
Crusat i l’Albert Orgué, tècnics de muntanya. 
El proper dia 25 de setembre, a les 19’30 h, convoquem una reunió 
informativa, al local al costat de les piscines, on convidem a tots els pares, i 
nois i noies interessats a assistir. 
 

 
La inscripció estarà oberta a tots els nois i noies a partir de 4t de primària, i 
sense límit pels grans. 
 
CALENDARI ACTIVITATS: 
18 D’OCTUBRE – Montserrat, ascensió al Gorro Frigi 
14-15 NOVEMBRE – Sortida a Mon-rebei 
13 DESEMBRE – Montserrat, escalada 

 
Avanç excursions del Grevolet 
 
El “Grevolet” és un grup de pares del Bruc i Collbató que organitzen sortides 
per els més petits, fent recorreguts senzills a prop de casa. 
 
CALENDARI ACTIVITATS “EL GREVOLET: 
 
4 d’octubre: Camí de l’Arrel (Santa Cecília, Sant Joan, Monestir) 
Punt de trobada, a les 9:00 al Timbaler, o a les 9:30 a Santa Cecília 
Contacte: Llorenç 93 828 41 92 
 
1 de novembre: Barraques de Castellolí 
Punt de trobada: a les 9:30 al Timbaler, o a les escoles noves de 
Castellolí a les 9:50 
 
20 de desembre: Marganell, ruta de les ermites romàniques 
Punt de trobada: a les 9:00 al Timbaler, o al trencall de Marganell de la 
carretera de Can Massana a Manresa a les 9:15 
Contacte: Vicenç 93 771 06 70 

 
 
Avanç pel 2010: 
 
Gener: El Puigventós i la Creu de Saba (Olesa de Montserrat) 
Febrer: Ruta dels fòssils (Marganell i Monistrol) 
Març: Els Cogullons (Castellfollit de Boix) 
Abril: L’Elefant (Montserrat) 
Maig: Els cirerers de Ca n’Estruch (Esparreguera) 
Juny: Bicicletada a Berga 
 
Per més informació sobre “El Grevolet”, poseu-vos en contacte amb Enric 
Canela, ecanela@economistes.com 
 
NOTA IMPORTANT: Les excursions del “Grevolet” són de lliure 
adhesió i sense monitor. Qui hi vagi es responsabilitzarà de la canalla 
que porti. 

 
1er Open d’Escalada en Bloc dels Portals de Montserrat 
 
Els Portals de Montserrat organitzen el 1er 
Open d’Escalada en Bloc dels Portals de 
Montserrat, que enguany es celebrarà a 
Collbató a la pista poliesportiva, el dia 19 de 
setembre. 4000peus col·laborarà en 
l’organització de l’esdeveniment.  

L’escalada en bloc és un esport en que s’escala 
sense corda, amb la protecció de matalassos, 
en 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. En aquest open es faran 
rondes classificatòries amb 12 vies de diferents 
nivells. Cada competidor triarà les vies que vol 
realitzar, i l’ordre d’aquestes. Hi haurà temps 
des de les 10’30 h fins a les 17 h per a resoldre 

el màxim nombre de vies possible. Els 
participants que resolguin totes o el major 
nombre de vies, passaran a la final. Les 
inscripcions podran fer-se anticipadament 
trucant al telèfon 93 777 90 76, o per correu 
electrònic a turisme@collbato.cat, on s’ha de 
fer constar les dades personals. El pagament 
es farà el mateix dia de la competició. El preu 
de la inscripció és de 10 €, per als federats, i 
de 12 € pels no federats. 

Per més informació, consulteu el bloc 
openportals.wordpress.com, o truqueu al 
telèfon 93 777 90 76 (oficina de turisme de 
Collbató). Paral·lelament a la competició, es 
faran activitats lúdiques i culturals dedicades 
sobretot als més menuts. 

 
2a Caminada Popular de Collbató 
 
4000peus organitza la 2ª Caminada Popular de Collbató. Volem repetir 
l’èxit de la caminada de l’any passat, en que varen participar uns 170 
caminants. El sostre d’aquest any serà de 400 participants. 
La caminada es realitzarà el dia 4 d’octubre, de 9 a 14 hores, sortint des de 
la plaça de l’Era de Collbató, i constarà de dos recorreguts: un de 24 Km, i 
un més reduït d’uns 12 Km. Hi haurà 5 avituallaments, i un esmorzar amb 
botifarrada a l’arribada. 
La prova no tindrà caire competitiu. Malgrat tot, es publicarà al nostre bloc 
el nom dels primers en arribar i els seus temps respectius, a títol informatiu. 
 
Els preus d’inscripció són: 
 

Majors de 12 anys no socis: 12 € 
Majors de 12 anys socis de 4000peus: 10 € 
12 anys o menors: 5 € 
 
Els caminants que no tinguin assegurança federativa hauran d’abonar 
2 € addicionals. 
 
Ah, i busquem un nom per la caminada. El nom guanyador tindrà dos 
sopars a la Vinya Nova! 
 
Més informació sobre les característiques de la caminada i per inscriure’s al 
nostre bloc 4000peus.wordpress.com/caminada 



AGENDES I CALENDARIS 
 
CALENDARI 3er QUATRIMESTRE 2009 - 4000peus    
         

DATA LLOC DE SORTIDA 
RECORRE-

GUT 
HORA I PUNT DE 

TROBADA DE SORTIDA 
NIVELL I 
DURADA CONTACTE DESNIVELL TELEFON O E-MAIL 

OBSERVA-
CIONS 

19/09/2009 
Open escalada en 
bloc - 10,00 Plaça de l'Era  Sara Aicart  93 777 90 76 (1) 

27/09/2009 Recuperació camins 7 km 9,00 Pça. Església A   4h 
Ivan 
Fernandez 330 m ivanich2005@hotmail.com Matinal 

04/10/2009 Caminada popular 24/12 km 8,00 Plaça de l'Era B   4-5h David Marti - 670 787 133 (2) 

17/10/2009 

GR 92, tram 
l'Ametlla de Mar a 
l'Ampolla 13 km 7,30 Pista poliesportiva B   3-4h 

Josep Anton 
Serra 

Nivell del 
mar 629 72 20 13 (3) 

21/11/2009 
Montserrat (a 
concretar) (a concretar) 8,00 Plaça de l'Església B   Jordi Borràs 

(a 
concretar) 609 48 46 13 Matinal 

(1) Open d'escalada en bloc organitzat pels Portals de Montserrat, obert a tothom  que vulgui fer escalada, cal inscriure's  
(2) Caminada popular, cal inscriure's prèviament, consultar el nostre bloc 4000peus.wordpress.com    
(3) Possibilitat de encarregar una paella a un restaurant a l'Ampolla, cal inscriure's prèviament per reservar taula (fins el dia 10 d’octubre)  
         
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  

 
Al nostre bloc 4000peus.wordpress.com podreu trobar més informació de les sortides, així com els possibles canvis de programació que poguessin 
succeir. 
 
Preguem confirmació màxim el dijous abans de la sortida, per poder tramitar les assegurances. El cost aproximat pels que no estiguin federats és de 6 €. 
 
CALENDARI DE CURSES DE MUNTANYA    
Per Joan Arnau i Anna Rigol 
                                 Curses de Muntanya 
  Setembre / Desembre 2009                                           Travesses / Caminades          
                                         
Dia  Prova Població metres Web/ Contacte 
Setembre 

6 Cursa Castell de Montesquiu Montesquiu (Osona) 12200 http://www.l-aem.cat/ 
6 II Cursa Vall de l'Arrabassada Vall de l'Arrabassada TGN 10000 http://runnersworldtgn.wordpress.com 

11 1ª Makisada, marxa popular de Sils Sils 20000 http://makissils.blogia.com 
13 Tuga Trail Copons '09 Copons. 15600 http://www.tugatrail.com 

13 Caminada d'Osona Vic 18000 http://www.kangurvic.net/2008/la_caminada/inde
x.htm 

19 Matagalls Montserrat 2009 Coll Formic (El Brull) 83400 http://mm.cegracia.cat/ 
20 XXVIII Marxa de la Roca La Roca del Vallès 17300 http://www.elskekorrenmolt.org/ 

20 Caminada Popular de Canalda El Pubilló de Canalda - 
Solsonès 14500 http://canalda.ddl.net 

27 31a Cursa Popular de Sant Miquel Molins de Rei 10000 http://www.molinsderei.netº 
Octubre 

4 Marató Parc de Collserola Barcelona 42195 http://www.uechorta.net 
4 II Caminada Collbató Collbató 23000 http://4000peus.wordpress.com/ 

10 Caminada Nocturna a la Torre del Moro Cardedeu 15500 http://www.caccardedeu.org 
18 II Cursa de Muntanya Barraques de Vinya Premià de Mar 18000 http://www.viladordis.cat/portal/ 
18 5ª Marxa popular de Premià de Mar Collbató 100000 http://www.cepremia.net 
18 Marxa per la Pau Serralada de Marina Badalona 12000 http://www.penyafondistesbadalona.com 
25 Marató de Muntanya de Catalunya Sant Llorenç Savall 42195 http://www.maratocatalunya.cat 
25 Mitja Marató de Sant Llorenç Sant Llorenç Savall 21097 http://www.maratocatalunya.cat 
25 V Caminada Trenta passes Vilalba Sasserra 16000 http://www.vilalbasasserra.cat 

Novembre 
1 Marxa pel Montseny Sant Celoni 22000 93 864 12 13 
1 Marxa pel Montseny (curta) Sant Celoni 14000 93 864 12 13 
1 Cursa Pont de Vilomara Memorial Alcalde Evaristo El Pont de Vilomara 10000 atletisme.cat 
8 Marxa del Garraf Gavà 45000 http://www.umegava.org/ 
8 Córrer per Córrer Manlleu 10000 http://www.olimpicmanlleu.com/ 
8 De Font en Font Viladrau 20000 http://gevkd12h.blogspot.com/ 

15 Cursa de muntanya a Castellterçol Castellterçol 11000 http://www.cecastell.com 
15 Rupit-Taradell Rupit - Taradell (autocar) 43500 http://www.cetaradell.net/frame_Rupit.htm 

Desembre 
6 Caminada Popular Llinars del Vallès Llinars del Vallès 16400 http://ropits.com/ 
6 Marxa Marato TV3 La Roca del Vallès 13300 http://www.elskekorrenmolt.org 

13 Maratón del Pico Espadán Segorbe 42195 http://www.maratonespadan.org 
13 Asics Eternal Running Castellbisbal 10000 http://www.asicseternalrunning.es/ 
25 Pujada a la Mola Matadepera 3333 http://www.clubmuntanyencterrassa.com/ 
25 Cursa del Gall Dindi Capellades - Anoia 7000 938010604/ 938011201 
31 Marxa Popular de Cànoves Cànoves 20000 http://www.sscanovelles.blogspot.com 

31 Cursa de Sant Silvestre Vilanova del Camí - Anoia 5000 http://www.vilanovadelcami.net/vilanova/infovil
anova ... 

31 Sant Silvestre Barcelona Barcelona 10000 http://www.bcn.es/santsilvestre 
 


