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En aquest nou número de la revista, us presentem
una interessant entrevista amb el tècnic responsable
del nou Museu de la Muntanya del Bruc, que té una
secció dedicada a l’escalada, així com el segon
article de la sèrie “Montserrat per dins”, dedicat a
l’espeleologia. També us adjuntem ressenyes de les
excursions que hem organitzat pel quadrimestre que
ve, i un reportatge de la sortida que varem fer a
Montserrat, a la zona dels Pallers i la Cova de
l’Arcada, el passat dia 25 d’octubre. A la secció
infantil, també podreu veure un reportatge fotogràfic
de l’activitat d’escalada que varen fer els nens a la
zona de “El Jardinet”, a Montserrat.
Aprofitem per a anunciar-vos que convocarem una
assemblea general ordinària per al dia 23 de
gener, a les 7 del vespre a primera convocatòria, i a
les 8’30 h en segona convocatòria. L’assemblea la
farem, si és possible, a la Sala Cultural. Cas de que
no fora possible, us ho comunicaríem amb prou
antelació. Preguem l’assistència majoritària de tots
els socis.
Us comuniquem que, gràcies a la col·laboració de
l’Aniol Garcia i la Sara Aicart, ja disposem de “site” a
Internet. Hem obert un “blog” que podeu consultar a
l’adreça:
4000peus.wordpress.com.
Esperem els vostres comentaris.
I per últim, aprofitem l’avinentesa per a desitjar-vos
un bon Nadal i un profitós any nou 2009.
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REPORTATGE

Sortida a la Cova de l’Arcada
Fotos: Josep Anton Serra i David Martí

A dins de la cova-font de l’Esllavissada

El passat dia 25 d’octubre es va realitzar la sortida a Montserrat,
passant pels Pallers, el Refugi Vicenç Barbé i la Cova de l’Arcada.
Destaquen les curioses formacions dels Pallers, a l’extrem Oest del
massís.
Van participar uns 15 excursionistes, entre socis i altres convidats.

Baixant per la ferrada

El punt més “perillós” va ser la baixada per una ferrada d’uns 4 m
d’alçada, al torrent de les Grutes. Especialment va patir una mica la
gossa, que va tenir que ser issada a pols.
En general, una descoberta per camins de Montserrat, alguns una
mica diferents dels habituals. Sempre hi ha coses noves a
descobrir.

Arribant a la Cova de l’Arcada

Vista dels Pallers

L’ENTREVISTA

Pere Redon, tècnic de turisme de l’Ajuntament de
El Bruc, responsable del Museu de la Muntanya de
Montserrat
Per Aniol Garcia
La Muntanya de Montserrat, com molts accidents geogràfics, representa
una frontera natural entre comarques i municipis veïns, com també separa
la Catalunya central de les terres litorals. Des d’un altre punt de vista
podríem definir també la muntanya com un nexe d’unió entre cultures
diferents, de les quals han trobat en la Muntanya de Montserrat un mitjà
comú tant de subsistència com d’intercanvi i relació.

Finalment ens vam posar d’acord amb en Miquel Rafa i poc a poc la cosa
va anar prenent color.

El Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol de Montserrat. Tots ells són pobles
ben diferents però que tenen un element comú que els fa singulars i els
diferencia de la resta. Montserrat.
A la vila de Collbató hi trobarem un dels últims tallers artesans d’orgues. A
Monistrol un antic taller de campanes. El poble de Marganell ha estat
sempre lligat a l’agricultura i així ho demostren el gran nombre de masies
disseminades pel seu territori. Finalment, ens queda el Bruc, poble històric
per ser el camp de batalla de la primera victòria contra l'exèrcit napoleònic,
però també ha estat i segueix sent punt de trobada de molts escaladors.

Aquesta llarga tradició escaladora s’ha vist reconeguda finalment en un petit
museu situat a les golfes de l’Ajuntament del Bruc. Les diferents peces que
hi podem trobar ens traslladen des dels inicis de l’escalada fins a l’actualitat,
i ens mostren l’evolució d’aquest esport i les seves modalitats. Tot i que
encara no és obert al públic, qui ho desitgi pot fer una visita posant-se en
contacte amb el Sr. Pere Redon, persona senzilla i amable però amb un
carisma molt especial.
-Com i quan va sorgir la idea de fer un museu de la muntanya al poble
del Bruc?
Tot va sorgir d’un projecte turístic iniciat l’any 2002 anomenat “Portals de
Montserrat” i que engloba els quatre municipis que es parteixen la
muntanya de Montserrat. En Miquel Rafa, antic regidor de l’Ajuntament del
Bruc, va ser qui proposà la idea de que el museu estigués dedicat en gran
part a l’escalada. L’altre part del museu està dedicada a la Guerra del
Francès aquí al Bruc, i en un futur podrem trobar una tercera temàtica
dedicada a l’arqueologia. Tot això ve perquè jo personalment, com a gran
amant i coneixedor de l’arqueologia i la història, ja l’any 82 vaig proposar
que quan l’Ajuntament es traslladés a l’actual edifici, aquestes golfes
s’haurien de destinar a acollir un museu. Inicialment el museu havia d’estar
enfocat a les batalles, dins del camp de la història, i als fòssils, pel que fa a
l’arqueologia. La necessitat de tractar també l’escalada com una de les
temàtiques principals del museu era evident, tot i no ser-ne el meu fort.

-Què hi podem trobar?
El museu té dues vessants ben diferenciades que són l’escalada i les
batalles del Bruc. Les dues temàtiques conviuen perfectament en un edifici
d’època modernista d’un gran valor arquitectònic. Com he dit abans, hi ha
una sala annexa que en un futur es destinarà a acollir una exposició de
fòssils recollits per la zona de Montserrat. Per tant, escalada, història i
arqueologia són les tres temàtiques principals del museu. A l’accés de les
golfes, abans d’accedir a la gran sala d’exposicions, hi ha un petit espai
d’introducció on es parla de Montserrat i els seus trets característics (fauna,
flora, geologia…). També podem gaudir d’un fantàstic documental titulat
“Sensacions Verticals” i projectat sobre una pantalla vertical. El documental
tracta d’una escalada per l’aresta nord del Cavall Bernat. Molt espectacular.

-Quines persones o entitats públiques han tirat endavant aquest
projecte?
El museu el que vol representar és la història de l’escalada montserratina.
Per això hem comptat amb l’ajuda d’un grup molt divers de persones, grans
coneixedors de la història i l’evolució de l’escalada. Aquesta gent, tots ells
veterans escaladors, formen part del Grup Cavall Bernat. S’ha de dir però
que el pare i la mare d’aquest projecte, el gran impulsor i promotor, ha estat
el Patronat de la Muntanya. Aquesta entitat de la Generalitat, encarregada
de la gestió del parc natural, és qui ha posat els recursos econòmics per
tirar endavant el museu. Pel que fa a l’espai necessari per acollir un museu
d’aquestes característiques, l’Ajuntament del Bruc ha cedit el cent per cent
de la superfície ocupada per les golfes de l’edifici al museu.
-Hi ha gent que hagi fet alguna aportació particular?
Si, efectivament. Gairebé la totalitat de les peces exposades provenen de
col·leccions particulars de gent relacionada amb la muntanya. Per exemple
el material més antic (cordes de cànem, espardenyes d’escalada,…) tot
això són aportacions de veterans escaladors o gent que ja ens ha deixat,
com l’escaladora M. Antònia Simó, precursora de l’alpinisme català femení,
o en Josep Barberà, fundador del Grup Cavall Bernat. El material més
modern en gran part és una donació de les cases d’escalada JOM i Roca.

mateixa Moreneta ha presidit totes les trobades que els Cavallistes han
celebrat per tot Catalunya.
-Quan es té pensat d’obrir al públic?
Ara per ara no podem obrir al públic d’una forma massiva ja que les escales
d’accés no compleixen la normativa. Un cop condicionat l’accés i quan
haguem enllestit els acabats finals podrem obrir. Espero i desitjo que això
sigui de cara al pròxim estiu de 2009.
-Quin tipus de públic espereu?
S’espera un tipus de públic molt relacionat amb el projecte turístic “Portals
de Montserrat”. Sobretot famílies, escoles, casals d’avis i, en general, gent
de l’àrea metropolitana de Barcelona. Jo calculo una mitjana de visites
d’entre 10 a 15 persones per dia.
-A nivell personal, en sabia de l’existència del museu gràcies al bocaorella de la gent. A part d’això se n’ha fet algun tipus de difusió més?
Hem fet fulletons i tríptics, però encara els tenim emmagatzemats en
caixes. Com bé dius l’única difusió que s’ha fet és el boca-orella de la gent.
-És la primera vegada que sento a parlar d’un museu dedicat a
l’escalada, com a mínim al nostre país. Quan el museu obri les portes
al públic serà pioner a Catalunya?
Ara per ara no hi ha cap museu d’aquesta temàtica a Catalunya. Suposo
que quan el museu obri serà tota una novetat. A França els museus de la
muntanya ja fa anys que funcionen, sobretot als pobles dels Alps i d’altres
zones muntanyoses. Esperem que aquí també sigui així.
-Quin és el futur que li espera?
Ara per ara el futur pinta força bé. De moment tothom qui ha participat en el
projecte ho ha fet amb molt d’entusiasme i, malgrat no haver-se fet encara
una bona difusió, ja se’n sent a parlar. Crec que això és un bon senyal. Per
altra banda està el potencial que té aquest museu, ja sigui per la situació on
es troba, o per la relació existent entre el Bruc i demés pobles dels voltants
de Montserrat. A més, l’autobús dels Portals té una de les parades a la
plaça de l’Ajuntament. D’aquesta manera la gent que faci la ruta amb
l’autobús també podrà gaudir del Museu de la Muntanya. El fet de comptar
amb el recolzament del Patronat és tota una garantia de futur. Segur que la
gent que vingui i visiti el museu en sortirà amb un bon record.

-Pel que fa a la part dedicada a l’escalada, quin període de temps
engloben les diverses peces?
Les més antigues daten dels anys 40-50, que és quan es va començar a
popularitzar l’escalada, això sí, dins d’un cercle molt reduït de la societat
més privilegiada de l’època. El segon període és dels anys 60 on el material
ja es començà a fabricar de manera industrialitzada. Els anys 70-80
representen l’evolució cap a l’escalada moderna, amb l’aparició del peu de
gat, el material lleuger d’alumini, etc. El més modern que tenim és material
actual que podríem trobar a qualsevol botiga d’escalada.
-Número de peces aproximat?
Unes 94 de la part d’escalada, més un centenar de llibres d’ascensions
recollits d’arreu de Catalunya. Pel que fa a les batalles, un total de 119
peces.
-Alguna peça singular, emblemàtica…?
Si, n’hi ha moltes, però com a emblemàtica destaca la figura de la Moreneta
de Montserrat que ens van cedir els Amics del Cavall Bernat. Aquesta
escultura d’alumini que ara es troba dins d’una vitrina té una història molt
especial. Fins a finals dels 80 aquesta imatge de la Moreneta presidia el cim
del Cavall, quan un bon dia uns desconeguts la van llençar al buit. L’estàtua
va ser trobada dies després als peus del Cavall per dos escaladors.
Aquests la van retornar al Grup Cavall Bernat, i des de llavors aquesta

Contacte:
Pere Redón, tècnic de turisme
Ajuntament de El Bruc
C/ Bruc del Mig, 55
08294 El Bruc
Tel. 93 771 00 06

LA VIA

Montserrat per dins (II)
Per Aniol Garcia
Presentem el segon article dedicat a l’espeleologia de
Montserrat.

24 metres dividit longitudinalment per una enorme llosa
vertical. L'últim ressalt, de 14 metres, ens situa al fons de
l'avenc on un altre toll d'aigua ens donarà la benvinguda.

L’avenc descrit a continuació es tracta d’una cavitat de més
de cent metres de fondària situada al bell mig de la regió de
les Agulles. Per la seva història i el seu reconeixement a nivell
espeleològic mereix una atenció especial.
S’ha de dir però, que per endinsar-se a una cova d'aquestes
característiques s'ha d'haver realitzat un bon entrenament
físic i tècnic, tant per orientar-se a la foscor, com per dominar
el material i les diverses instal·lacions que haurem de muntar.
Hem de tenir en compte que aquests avencs verticals es
baixen utilitzant la tècnica del ràpel i després es remunten, per
la mateixa corda (corda fixe i estàtica), amb un determinat
sistema de progressió que a poc a poc i amb esforç ens
permet pujar a la superfície.

AVENC DELS POUETONS (Agulles)
Desnivell: -123 m
Recorregut: 377 m
Descripció: Les dues boques de la cavitat, molt properes,
tenen unes dimensions de 3 per 1'2 la superior i 6 per 2'5 la
inferior. Penetrant per la primera d'elles, es davalla un pou de
24 metres amb secció el·líptica fins arribar a l'inici d'una
rampa de fort pendent que supera un desnivell d'11 metres. El
pendent és trencat per un altre salt de 16 metres que el
baixarem al costat d'una magnífica formació anomenada la
Llengua de Gat. Seguint per la boca inferior, arribarem a la
cota -50, on la base del pou té unes dimensions força amples.
Tot seguit continuarem per una estreta esquerda vertical que
ens obliga a davallar un ressalt de 8 metres. La galeria que hi
ha a continuació es caracteritza per uns grans blocs
encastats. Llavors l'esquerda s'estreny i avancem uns metres
en oposició fins que torna a eixamplar-se i al poc arribem a
una nova vertical, de 25 metres, coneguda amb el nom de
Pou de la Biga. Aquest nom ve d'altres temps, quan s'hi posà
una biga de ferro per facilitar la instal·lació. Al fons d'aquest
pou (cota -83) trobarem un ampli i llarg corredor dominat per
un toll d'aigua i unes lloses verticals que separen
compartiments paral·lels. Després de superar un pas estret,
remuntem una rampa i la comencem a baixar per l'altre cantó
fins trobar una vertical d'11 metres que ens situa sobre una
plataforma generada per un conjunt de blocs encaixonats.
Entre la paret i els blocs, una obertura ens convida a rapelar
20 metres fins a la cota -109, on apreciarem un corredor de

Història: Se sap de l'existència de la cavitat des de 1800, però
no va ser explorada per primer cop fins el 26 de Juliol de

1908, quan el Club Muntanyenc va realitzar una exploració
parcial de la cova. Els espeleòlegs participants davallaren els
dos primers pous (cota -50), considerant haver arribat al fons.
Després d'un període d'intents frustrats, el 23-1-55 el G.E.S.C.M.B. arriba per fi al fons de l'avenc.

Material: 130 metres de corda estàtica, descensor amb
autofre (stopper), croll, jumard, cinta de pit, estrep o cinta per
posar els peus, mono d'espeleologia, arnès, casc amb
làmpada i petate per guardar el material i la corda plegada.
Aproximació: Des de l'esplanada de Can Maçana ens
dirigirem a les parets del massís per una ampla i còmoda
pista, restringida al pas de vehicle, que s'enfila bruscament
fins arribar al Coll de Guirló, a 800 metres d'alçada (10 min.).

Just passat el coll, deixarem les vistes de les planes del
Bages i els Pirineus, i ens endinsarem en el bosc per un
corriol a mà dreta. El senderó va pujant suaument fins arribar

a l'estret pas rocallós del Coll de la Portella. El món de les
agulles comença! Llavors iniciarem una baixada que ens
conduirà a un espès bosc i, seguint sempre el mateix camí,
planejarem fins arribar al Refugi d'Agulles. Situats al Refugi
Vicenç Barber, haurem de seguir el sender que surt del costat
esquerra de la paret d'escalada que existeix davant del refugi.
Aquest camí ens conduirà per la vessant dreta del torrent uns
200 metres, fins que ens situa a la boca inferior de l'avenc.

Situació de les principals cavitats

Fotos: Albert Bielsa

RESSENYES

Sortida a la neu a Tuixent
Sortida amb raquetes o esquí de muntanya a Tuixent, dia 21 de febrer de 2009
Dissabte 21 de febrer. Trobada a les 7 del matí a les Piscines
Municipals.
La ruta consisteix a fer una volta amb raquetes de neu per la zona
de l'estació d'esquí nòrdic Tuixent-La Vansa, on si es vol es poden
llogar les raquetes. Ens trobem a la Serra del Port del Compte, i si el
temps ho permet tindrem vistes de la cara sud de la Serra del Cadí
Moixeró i del Pedraforca. Ens endinsarem per frondosos boscos de
pi negre i prats alpins. Indret força interessant pel que fa fauna (gall
fer, marta, isard,...) que els descobrim gràcies a les petjades a la
neu.
L'estació d'esquí nòrdic de Tuixent - La Vansa, esta situada a la
cara nord del massís del Port del Comte, que engloba des de la
Muntanya de l'Arp a una alçada de 1830 m fins a Prat Llong a una
alçada de 2150 m.
Disposarem d'un total de 30 km de circuïts de varis nivells, i de varis
recorreguts per fer amb raquetes de neu.

Desnivell: 500 m
Interès de la ruta: paisatgístic i esportiu
Cal portar: roba d’hivern, botes de muntanya, cantimplora i menjar.
Per dinar: carmanyola o bé en un restaurant molt típic de la zona, a escollir
Important: Cal fer la reserva per avançat pel lloguer de material i el dinar
Requisits: sortida per totes les edats
Responsable: Jaume Llopart - 656 82 81 52

Hora i lloc de trobada:
Dissabte 21 de febrer de 2009, a les 7 h a la pista poliesportiva
Fitxa tècnica:
Excursió: Pujada amb raquetes o esquis de fons
Horari aproximat: 6 h

La ruta de les Ermites
Sortida a Montserrat, dia 17 de Gener 2009
Sta. Cecília – Camí de l’Arrel – La Trinitat - Sta. Anna – Les Magdalenes – Collbató
Comencem
l’itinerari
davant del refugi Bartomeu
Puiggrós en el complex de
Santa Cecília (675 m.
d’altitud). Creuant a l’altre
banda de la carretera,
agafarem el camí de l’Arrel
que en pujada suau es
dirigeix en direcció migdia
fins el Pla de la Trinitat.
Aquí el camí passa per
sota la impressionant paret
dels Diables i del Cavall
Bernat. Un cop al Pla de la
Trinitat, ens apareixen al
davant les Gorres, l’estació
superior del funicular de
Sant Joan, la Mòmia i els
Flautats pel seu vessant
oriental, i en molt poca
estona arribarem a l’Ermita
de la Trinitat. Les ruïnes
que en subsisteixen estan
en un relativament bon
estat de conservació.

Ermita de Sant Dimes
D’aquí, baixant cap a l’esquerra, trobarem les ermites de Sant Dimes
(tancada), amb les ruïnes d’un antic castell montserratí, i de la Santa
Creu. Seguint per aquest camí, al cap d’una hora i trenta minuts
arribem a la Plaça de Santa Anna, on coincidim amb el camí que porta
al Monestir pel Pas dels Francesos. Seguim avançant cap a ponent

fins a creuar la llera del torrent de Santa Maria, on hi ha les ruïnes de
l’ermita i la font de Santa Anna, actualment assecada.

Les Escales de Jacob

Seguirem en direcció
a St. Joan fins a la
serra de l’Alzina de les
Paparres. Agafarem el
camí que porta a St.
Jeroni per deixar-lo al
poc i, un cop sota la
Magdalena
inferior,
pujarem per l’escala
de Jacob entre la
Magdalena inferior i la
Gorra Marinera, en
una curiosa graonada
fins el collet.
Per uns graons antics
tallats a la roca,
girarem a la dreta, per
sota la Magdalena
Inferior, fins arribar a

les ruïnes de l’ermita de Santa Magdalena Nova, i arribarem a la
Miranda de Santa Magdalena, on assolirem la màxima alçada (1.132
m.), des d’on podrem gaudir d’una magnífica vista: visió parcial de la
part meridional del massís, amb el Montgròs, la Portella de les Agulles,
Sant Jeroni, etc, i una ampla panoràmica de quasi tota Catalunya, des
dels Pirineus fins al mar.
Refarem el camí per anar cap a les ermites de Sant Joan i Sant Onofre
per l’antic emplaçament del restaurant. Pas, lloc i racó impressionant.
Tornarem cap a Collbató (388 m) pel camí de Sant Joan al de les
Bateries, passant per la Taca Blanca (actualment senyera).
Hora i lloc de trobada:
Dissabte 17 de gener de 2009, a les 8:00 h a la pista poliesportiva.
Caldrà fer combinació de cotxes
Fitxa tècnica:
Temps de la caminada: 4 hores (amb parades)
Dificultat: cap, però cal estar una mica en forma.
Desnivell màxim: 475 m de pujada, 744 m de baixada
Portar esmorzar i aigua.
Responsable: Jordi Borràs

Les Agudes i Turó de l’Home
Sortida al Montseny, dia 21 de març de 2009
Fontmartina – Les Agudes – Turó de l’Home
Pujarem a les Agudes, tornarem al coll i, seguint la carena, ens
dirigirem al sud-oest cap al Turo de l’Home. Després de dinar,
tornarem a agafar el GR 5.2, cap a l’aparcament del càmping.

Les Agudes
Hora i lloc de trobada:
A les 7.30 h a la pista poliesportiva.

Sortirem des de l’aparcament que hi ha sobre del càmping de
Fontmartina (Montseny). Seguirem uns metres per la carretera i
agafarem el GR 5.2 fins el Corral d’en Deuma, on farem una petita
parada. Seguirem per un camí que, travessant una fageda, ens
portarà directament al Coll de les Agudes; en aquest camí hi trobarem
diversos pous de glaç.

Fitxa Tècnica:
Durada: 5 hores aprox.
Desnivell: 800 m acumulat
Dificultat: Mitjana, sense dificultats tècniques
Portar esmorzar, dinar i aigua, i bon calçat
Responsable: Josep Anton Serra

VARIS

Secció infantil
La Maria, la Mar, la Judith, la Jana,
l’Eudald, l’Andreu, l’Igmar i l’Hugo han
passat el dia enfilant-se per les parets del
Jardinet. El fred era intens i la roca ens
glaçava els dits mentre pujàvem pel
conglomerat.

A la foto: l’Andreu
s’estira per agafar la
presa

A mig matí la gana ja apretava i mentre
uns escalaven els altres ens menjàvem
l’entrepà, o els macarrons…

Després d’escalar passejadeta pels
corriols de sobre el Pujolet i cap a casa
que vol ploure!

Aquí teniu una foto del sector
d’escalada que vam anar. Les vies que
vam fer són les tres centrals, totes
elles d’una dificultat de 4rt i d’uns 20m
d’alçada. Ara el 4rt grau ja el tenim més
que superat. A la pròxima a pel 5è!!!

SECCIÓ INFANTIL:
CALENDARI PEL 1er TRIMESTRE 2009
Sortides-taller de descobriment del medi
natural, camins, senders i com orientar-se.
Iniciació a l’escalada.
1 de febrer: Sortida a la neu amb raquetes
(Port el Comte).
1 de març: Montserrat
28-29 de març: Cap de setmana al refugi
d’Erols (Pobla de Lillet).

Avanç Excursions del Grevolet

Altres sortides:

Diumenge, 22 de febrer de 2009

18 de gener: Sant Salvador de les Espases per la Puda (Olesa de Montserrat).
Ens trobarem a la benzinera Repsol que hi ha a la sortida Esparreguera sud a les 09:30 h o bé a
La Puda a les 9:45 h. Telf. Contacte: 93.777.63.08 Guillem Giné.

Sant Joan pel Clot de la Mònica
Deixem els cotxes a 800m pel camí de la Vinya Nova, direcció a Collbató (cota 438m). Encetem el
camí que apunta a la muntanya direcció nord, entre oliveres, i a pocs metres es veu el torrent del Clot
de la Mònica, flanquejat pel Frare de Baix i el Serrat de la Pastereta. El camí està marcat en blau, és
estret i s'ha de fer en fila d'un. Ens endinsem per un petit corriol, portant-nos a la carena del Serrat
de la Pastereta. Tornem a torrent i, just abans d'un petit coll, tombem a la dreta pel nostre camí. A
l'esquerra Els Pollegons de l'Artiga Baixa. Al superar el petit coll, davant se’ns mostra la muntanya
plena d'agulles, -la President, el Barretet, la Mamella-. Després d'elevar-nos 80 metres tornem a sortir
a la carena del Serrat de la Pastereta amb unes vistes fabuloses de la vall del Llobregat fins
Barcelona. Després continuarem cap a la carena, on hem de fer un flanqueig cap a la dreta pel mig
d'una paret de pedra força inclinada. Les marques blaves ens guiaran per creuar aquest petit tram
cap a una petita bretxa molt marcada que està just sota del Mirador de Sant Joan. Al peu de l’agulla
hi ha una petita esquerda a la roca on es recull l'aigua de la pluja, anomenada el Bassal dels Corbs.
Una vegada al coll veiem a l'altra banda l'ermita de Sant Joan i l'antic restaurant, i JA HEM
ARRIBAT!!. De tornada engalzem amb el camí cimentat fins al funicular de Sant Joan, o, passant per
les restes de l'antic restaurant, visitarem la desapareguda ermita de Sant Onofre i, pujarem a la
Miranda de Santa Magdalena (1132m), per tornar a baixar per les escales de Jacob cap el camí nou
de Sant Jeroni, cap el funicular a la nostra dreta. Tota aquest zona d'agulles es diu TEBES, -tranquils
no estem a l'Egipte-.
Al Monestir hem deixat uns cotxes per al retorn, ja no haurem de caminar més!!.
Atenció! El camí té trams poc desbroçats, es recomanable portar roba llarga.

Hora i lloc de trobada: El Timbaler o La Vinya Nova, a les 9 o a les 9.15
Hora d’arribada aproximada: 14:00h
Contacte: Vicenç Moliner 93 771 06 70

22 de febrer: Sant Joan pel camí del Clot de la Mònica (Montserrat).
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 09:00 h. o bé a La Vinya Nova a les 09:15 h.
Telf Contacte: 606.70.93.74 Sergi López.
15 de març: El Mas Maneder (Esparreguera).
Ens trobarem davant del Timbaler (El Bruc) a les 09:00 h o bé a Can Roca (Esparreguera) a les
9:20 h. Telf. Contacte: 93.771.01.77 Gemma Rosanas i Josep Junyent.
Altres excursions en preparació:
Abril: Collbaix (Manresa).
Maig: Riera de Carme.
Juny: Puig Aguilera (Castellolí).
Setembre: La Cova Gombau (El Bruc).
En cas de mal temps s’anul·la l’excursió.

Per més informació sobre “El Grevolet”, poseu 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.

Taxes federatives

Les taxes federatives per a l’any que ve són les que es reflecteixen al quadre següent. Recordem que si algú es vol donar d’alta, baixa, o canviar de modalitat, ha de comunicar-ho
abans de final d’any a l’entitat, via e-mail a 4000peus.collbato@gmail.com, o per telèfon, a Josep Anton Serra, 629 72 20 13.
PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC SUB-18 i MAJORS 2009
SUB-18 (17 anys)
MAJORS (de 18 anys)

MODALITATS SUB-18, MAJORS
A

B

C

D

E

(segons Llei de l'Esport i Decreto 849/1993)
ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA

(3)

Excursionisme (2)

les de la B

les de la C

les de la D

Senderisme (2)

+Alpinisme

+Esquí de muntanya

+Expedicions a:

Marxes (2)

+Alta muntanya

+Esquí alpí (pista)

zones polars
muntanyes + 7.000 m

Per augmentar les cobertures caldrà

(2) excepte en

+Bicicleta de muntanya

+Esquí de fons

fer el canvi a una modalitat superior o

alta muntanya

+Canicross

+Snow-board

+Campaments d'iglú

+Telemark

tramitar la corresponent ampliació temporal

Campaments (2)

de l'assegurança a través de l'entitat.

(2) excepte campament

+Curses de muntanya

+Trineu de gossos

d'iglú

+Descens d'engorjats

+ Raids de muntanya

+Escalada
+Espeleologia
+Raquetes de Neu
(3)

(3)

(3)

(3)

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇA
Espanya

Tot el Món

Pirineus francesos

Tot Europa

Andorra i Portugal

excepte zones polars

Tot el Món

i muntanyes +7.000 m

PUBLICACIONS: Vèrtex
No

Sí

Sí

Sí

Sí

FEEC

FEEC

FEEC

FEEC

FEEC

SUB-18 (17 anys)

15,50 €

28,40 €

54,10 €

86,40 €

-

MAJORS de 18 anys

25,50 €

38,50 €

70,90 €

102,00 €

404,70 €
FEEC+FEDME

PREUS ANUALS FEEC

PREUS ANUALS FEEC+FEDME

FEEC+FEDME

FEEC+FEDME

FEEC+FEDME

FEEC+FEDME

SUB-18 (17 anys)

21,10 €

34,00 €

59,70 €

92,00 €

-

MAJORS de 18 anys

36,00 €

49,00 €

81,40 €

112,50 €

415,20 €

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA

FEEC SUB-14 i SUB-17 - 2009
SUB-14

SUB-17

Fins als 13 anys

Dels 14 als 16 anys

(Modalitat Única)

(Modalitat Única)

FEEC

FEEC

MODALITATS SUB-14 i SUB-17
PREUS ANUALS FEEC

3,00 €
PREUS ANUALS FEEC+FEDME

5,10 €

FEEC+FEDME
4,20 €

17,80 €

FEEC+FEDME
10,40 €

23,10 €

AGENDES I CALENDARIS

AGENDA 1er QUATRIMESTRE 2009 - 4000peus
DATA
17/1/2009
21/2/2009

HORA I PUNT DE
TROBADA DE SORTIDA

LLOC DE SORTIDA
Montserrat,Les Ermites
Sortida amb raquetes o
esquí de fons a Tuixent (*)

NIVELL I
DURADA

7,00

Pista poliesportiva

B 4h

8,00

Pista poliesportiva

C 6h

21/3/2009

CONTACTE
Jordi Borràs
Jaume
Llopart
Josep Anton
Serra

Montseny, Turó de l’Home 7,30
Piscines
B 5h
Via verda de la Terra Alta
18/4/2009
Recorregut amb bici 50 Km 7,30
Pista poliesportiva
B 5h
Jordi Borràs
anada i tornada (**)
(*) Cal confirmar assistència i comunicar amb antelació si cal llogar les raquetes o esquís
(**) Cal confirmar assistència i comunicar si cal llogar bicicletes

DESNIVELL

TELEFON O
E-MAIL

475 m

609 48 46 13

500 m

656 82 81 52

Matinal
Portar dinar, o
reservar restaurant

800 m

629 72 20 13

Portar dinar

330 m

609 48 46 13

Bicicleta, portar
dinar

OBSERVACIONS

Escala dels nivells:
A

C

Fàcil, apta per tothom
Mitjana, sense grans dificultats, adequada per qualsevol excursionista
en forma
Difícil, sense dificultat tècnica, però
llarga

D

Difícil, amb dificultats tècniques, per a excursionistes amb experiència

B

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
CALENDARI
Gener / Març 2009
Dia
4
11
18
18
25
25
25
1
1
8
8
8
15
22
1
1
1
15
15
15
22
29

Prova
Gener
Marxa Popular de Reis
Pujada als dipósits
Cursa Mar i Murtra
Cursa 2 turons
Marxa Popular
Marxa Popular
Cursa de Muntanya Mont-Rodon
Febrer
Marxa de Sant Pau
Mitja Marató de Granollers
Mitja Marató de Barcelona
Travessa Viladrau-La Garriga
IIMarxa del Montserratí
Botifarunner
Marxa Popular Anar-hi Anant
Març
Marató de Barcelona 2008
Caminada de Sant Martí de Centelles
Marató Salvatge de les Guilleries
Marxa Popular de Riudarenes
Cursa Muntanya Vilanova i Geltrú
Cursa de Munt Arles de Tec
Cursa de Muntanya del Congost
Marza Popular de les Ermites

Curses de Muntanya
Travesses / Caminades
Altres (ruta-orientació etc...)
Població

metres

Web/ Contacte

Massanes/La Selva
Vilanova del Camí- Anoia
Blanes
Moià
Vilobí d’Onyar
Sant Fruitós
Matadepera

12000
3500
20000
10000
15000
32000
12000

http://www.selva.cat/esports/activitats.php?id_curs= ...
http://www.vilanovadelcami.net
http://www.blanes.cat/fondistes/marimurtra09.htm
http://www.rivendelmoia.net/

Sant Pol de Mar
Granollers
Barcelona
La Garriga
Esparreguera
La Llacuna
Bonmati – La selva

15000
21097
21097
32000
19400
23500
21000

93.7602369 (Manel Zanca) 609304638 (Joan Piqueras)
http://www.lamitja.cat
http://www.bcn.es/mitjamarato/
http://www.cegarriguenc.org/
http://www.clubexcursionistaesparreguera.com/MMontse ...
http://www.botifarunner.com/
http://www.la-garrotxa.net/bonmati.htm

Barcelona
Sant Martí de Centelles
Sant Hilari Sacalm
Riudarenes
Vilanova i Geltrú
Arles (Vallespir)
Aiguafreda

42195
20000
42195
24000
10000
15000
42000

http://www.maratobarcelona.com
http://www.gafarrons.org
972868608
http://www.ateneuriudarenes.org
http://www.runxbike.com
http://www.ville-arles-sur-tech.fr/coursebelmaig.htm
http://www.cursavalldelcongost.com

Lloret de Mar

18000

http://www.xinoxano.org/activitats/activitats.htm

93876 09 79
http://www.uem.cat

29
I Cursa de Muntanya de Manresa
Manresa
19500
http://www.clubatleticmanresa.org
Per més informació consultar les webs: ropits.com/calen0.htm, www.feec.org/activitats/competicions_07.htm, www.carreraspopulares.com

