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Logo de la caminada

ho hem ampliat una mica. En primer lloc, els més entrenats i
atrevits, surten de Granollers; el segon grup, s'afegeix a
Castellar del Vallès i finalment hi ha la possibilitat de fer la
pujada des de Monistrol (això sí, cal aixecar-se aviat perquè
s’agafa un autobús a les 8 del matí a Granollers).
En veure que la caminada agafava embranzida, se'ns va
acudir fer el logo de la nostra caminada. Aquest va sorgir a
partir d'un concurs que vam fer a la classe de plàstica amb els
alumnes de l'escola. I després de passar per diferents fases
vam tenir un logo definitiu.

1. La història d’una gran caminada
L’any 1992 un escolapi, l'Enric Canet, va proposar fer una
caminada a Montserrat. El 1987 arran dels incendis que
havien assolat la muntanya l’any anterior, l’Enric havia
començat a l’Escola Pia de Sant Antoni l’anada a peu a
Montserrat. El 1991 va anar a Sarrià on es va trobar amb el
pare Antoni Tort i la van tornar a proposar, però aquell any
per culpa de la pluja no es va poder portar a terme. I va ser
l’any 1991-92, que ambdós van venir a Granollers i van fer la
proposta al Fredi que s’hi va apuntar de seguida perquè ja li
rondava alguna caminada semblant pel cap.
Aquell any a Granollers comptàvem amb un grup d’alumnes
molt implicats i amants de la muntanya i va costar poc
convèncer-los i posar fil a l’agulla.

El primer any, una esllavissada en el camí del cremallera
abans d’arribar a Montserrat ens va complicar el tram final.
Els següents anys es va millorar el camí, amb moltes
anècdotes, moltes aventures i, sobretot, molta il·lusió.
L'any 2014 farem i celebrarem la nostra vintena ediciò.

2. El recorregut
Descripció general
Granollers-Montserrat és un recorregut d’uns 60 km, bastant
més muntanyenc del que podria semblar a "primer cop d'ull,"
ja que ens esperen 2.200 metres de desnivell positiu i 1.700
de negatiu, en definitiva: quasi 4.000 metres acumulats.
Certament, és pràcticament impossible travessar els dos
Vallès i part del Bages sense tocar asfalt, però podem
assegurar que més del 65% del recorregut ho aconsegueix.

La idea era arribar fins a Matadepera i allí connectar amb la
Matagalls-Montserrat (MM). Vam dedicar uns quants
dissabtes a cercar una ruta i vam trobar un camí viable,
aconsellats per un pastor que trobàrem, consultant mapes
–llavors no existia el Google Earth–, i donant moltes voltes.
Fins que a la fi, tinguérem un camí “potable”.
A la caminada actualment hi poden participar tots els
alumnes de l'escola, els exalumnes i tot aquell que tingui
ganes de caminar i passar una bona estona. Les opcions per
arribar són diverses. A l'inici vam decidir fer dues sortides,
una des de Granollers i una altra des de Castellar. Actualment,
Inici de la caminada 2013
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Bona part de la caminada es fa per camins de terra, corriols i
pel Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac; ara bé, les
urbanitzacions llargues i avorrides també hi són presents.
Fins a Castellar del Vallès podem dir que el camí és un
descobriment nostre, l’hem anat construint any rere any amb
hores de dedicació i canvis per diversos motius; de Castellar a
coll de Grua és del Centre Excursionista de Castellar, i del coll
fins a Montserrat, de la caminada Matagalls-Montserrat (MM).

Descripció detallada
El nostre recorregut comença al carrer Guayaquil davant
l'Escola Pia de Granollers. Enfilem cap a la Porxada i fem les
primeres passes fins a arribar a la primera parada que és el
pas sota la via paral·lela a la carretera de Caldes. I és aquí on
aprofitem unes escales que hi ha per fer les primeres
recomanacions. Engeguem de nou i ens trobem amb la
primera dificultat: travessar la C-17 –carretera on no hi ha cap
pas soterrat–. Ja fora de carretera, després del barri de Can
Gili agafem la BV-1432 i passem per sota la C-17 –carretera
que abans ja hem creuat per dalt–. Finalment, sortim de la
carretera i anem per la finca privada de Can Samon –que
gentilment des de fa molts anys ens deixa passar–. Passem
pel Raval d’en Xicota; pel Raval de Merlès. Arribats aquí,
travessem el Tenes i entrem a Lliçà d’Amunt.
Passem per Sant Julià i enfilem una forta pujada fins a Ca
l'Estapé –una dels centenars d’urbanitzacions de Lliçà–.

Anem pels carrers de la urbanització Torrent de Merdanç i
agafem un corriol, amb una forta pujada entre cases fins a
arribar a Sant Valerià. Ara estem davant una àmplia avinguda
asfaltada i il·luminada amb llums solars, és a dir, amb un
ambient més urbà que el que fèiem les primeres edicions. A
Sant Valerià agafem una pista ampla fins a Can Pasqual i allí
seguim fins a Can Falguera, a Palau-solità i Plegamans. Allí,
agafem el carrer Major i, a continuació, travessem la C-59 per
sobre i la riera de Caldes per una passera.
I ara, el camí fins a Sentmenat es torna una mica més rural, ja
que voregem una sèrie de cases pairals: Ca l’Aiguader, Can
Guibert, Can Capella..., fins a arribar al polígon industrial Can
Clapers després de saltar l’aigua bruta del torrent d’en Baell.
Ja dins de Sentmenat, seguim un parell de carrers i creuem la
C-1415a, fem ruta per una mica d’urbanització i entrem en un
caminet que ens porta a Can Guixer i a saltar el torrent de
Cosidor. Aquí, els camps de blat de Can Ramoneda i algun
hortet casolà ens envolten. A la nostra dreta, veiem les línies
d’alta tensió de la important subestació de Sentmenat.
Passem per darrera una casa i pugem per un corriol
anomenat del Pi Gros, el turó del mateix nom i seguim un
camí ben recte fins a entrar a Castellar pel costat del tanatori.
Arribats a Castellar, fem el sopar. És aquí on ens trobem amb
els companys i companyes que vénen de Granollers –que fan
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només la segona part del recorregut– i on ens ajuntem tots
per continuar caminant. Sortim de Castellar per la plaça del
Mestre Anyé, travessem la carretera de Sant Llorenç, agafem
el carrer del Pont, la C-1514a, i entrem a la foscor de la nit.
Passem el torrent de Canyelles i tot el grup enfila la pujada
més forta de tot el recorregut, el torrent es troba a 272 m
d’alçada i hem de pujar fins als 717 m del coll de Grua.
El primer tram és per una pista de terra, que ràpidament
deixem enrere i anem per un corriolet costerut, ara molt
marcat per les BTT’s que va resseguint una línea de mitja
tensió. Passem pel costat de la porta que anomenem "a
l’infinit" –un bastiment d’una porta al mig del bosc que no
“pinta” res on es troba però que sempre dóna peu a la
imaginació– i entrem al final de la urbanització pel coll del
Lliri.
Caminem un parell de carrers i entrem al parc natural de Sant
Llorenç on seguim unes marques vermelles per la carena del
Sabater, primer per una pista ampla i després per un corriol
que ens duen fins al coll de Grua. A la dreta es pot veure el
monestir de Sant Llorenç del Munt. Aquest és un recorregut
pel mig del bosc fosc, misteriós i silenciós.
El coll de Grua és una cruïlla de camins; a la dreta hi tenim la
Mola, davant el Cavall Bernat, darrere Castellar i a l'esquerra
Matadepera. Un corriol mena a l’antic camí Moliner i d’allí a la
urbanització Cavall Bernat on girem a la dreta, tot baixant fins
al passeig del Pla. Seguim els senyals verds i vermells que ens
portaran a Montserrat; aquest és l'anomenat carrer dels
Rossinyols. Arribem a la riera de les Arenes, a la dreta
travessem per un petit bosc i agafem la carretera de Terrassa
a Navarcles, que seguim cap a la dreta uns 150 m, fins poc
abans del pont metàl·lic de la Riba, girem a l'esquerra i
entrem a les Pedritxes, on torna a començar la pujada.
Pel carrer del Turó de la Carlina, amb cases a un costat i el
torrent de la Font de la Riba a l’altre, pugem fins a trobar un
camí a la dreta amb una cadena, a continuació una forta
pujada amb algun tros encimentat –per ser utilitzat pels
cotxes de bombers– ens porta fins al turó del Queixal. El punt
més alt del recorregut amb 765 m. Al fons ja es veu
Montserrat i, si és de nit, els llums grocs del pàrquing
destaquen sobre la negror de la muntanya.
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Tornem a baixar per una pista ampla fins a la Casa Nova de
l’Obac. Travessem i seguim una estona la B-122, la carretera
de Rellinars. A mà esquerra entrem per un camí que anirà
carenant, amb tendència a la baixada, un recorregut bastant
malmès per l’aigua, arbres caiguts i, finalment, unes marrades
ens fan arribar fins a la pista de les Vendranes. Les Vendranes
és una casa força gran –que té una alzina immensa–, ara
només habitada el cap de setmana. A continuació, una
baixada ens duu fins a un lloc insospitat, el torrent de les
Vendranes, un petit torrent que té aigua quasi tot l’any, un
salt d’aigua i un gorg on et pots banyar ja que l’aigua és molt
neta.
Arribats aquí, un tram bastant fangós ens porta fins a Cal
Lleonard –casa en runes que domina tota la petita vall–, i
resseguim el torrent del Lleonard fins a una curta i forta
pujada pel serrat dels Ginebres, on a la dreta ens queda la
Torrota de Vacarisses i una forta baixada que ens condueix al
poble de Vacarisses que deixem a l'esquerra i, finalment, per
la BV-1212 arribem al cementiri de Vacarisses.
Ara ve el tram més lleig del recorregut, ja que hi ha
urbanitzacions anàrquiques, asfalt constant i un camí planer
que sembla no acabar mai; es passa per sota la C-16 i s’arriba
a l’estació de Vacarisses. Aquí, seguim per les urbanitzacions
fins a arribar a la riera del Palà que ens permet travessar la C58 per sota.
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Entrem al camí de la Creu, tornem a pujar per una
urbanització i, per fi, la podem deixar per agafar un corriol
costerut fins al que s’anomena hostal de la Creu. Ara
Montserrat ja és a tocar. Una baixada amb molta pedra ens
portarà fins a Monistrol, que és el punt més baix del
recorregut –a 140 m–. Creuem el Llobregat pel pont de
Monistrol. La plaça de Montserrat està a 720 m d’alçada;
estem a 155 m, només són 565 m de desnivell. Ànim! Es creua
la carretera de Montserrat i s’agafa un corriol molt pendent
que ens porta fins al camí de les Canals, l’agafem a mà
esquerra fins a arribar a la drecera dels Tres Quarts i pel coll
Cabiró anirem pujant i pujant.
Quan s’arriba a les canonades per on baixen les aigües brutes
del monestir, es gira bruscament a la dreta i, unes
meravelloses escales de ciment trencades i descalçades ens
porten fins a un camí molt ample que ve de la cova. Ara ja
queda molt poc. La pujada segueix amb escales molt
espaiades, a l'esquerra deixem la caseta de l’aeri i els últims
15 graons ens fan entrar a la plaça inferior del monestir. Si
volem arribar a la Basílica encara hem de pujar un darrer
conjunt d’escales, però ja hi som!!!
Aquest és el camí Granollers-Montserrat que proposem.
Gaudiu-lo perquè té racons molt bonics i algunes vistes de
dia i de nit que són espectaculars.

3. Ens organitzem: la logística
La caminada és una gran aventura i també suposa una
logística gran. La direcció de l'Escola Pia de Granollers s'hi ha
implicat sempre, però no ha estat l’única. La caminada no
seria el que és sense la implicació dels pares (AMPA) i des de
les últimes edicions del grup MOU-TE.
La caminada compta també amb una comissió de persones
que durant l'any la van preparant poc a poc i també amb una
llarga llista de col·laboradors i patrocinadors.
Tot això ha fet que puguem donar un lot a cadascun dels
caminants, patrocinadors, col·laboradors i voluntaris.
Suport logístic

• 1. Palau de Plegamans, carrer Major, berenar.
• 2. Castellar del Vallès, sopar a la nova plaça del Mercat,
punt de trobada dels dos grups.
• 3. Urbanització Cavall Bernat, carrer Camí Moliner,
primer avituallament de la nit.
• 4. Casa Nova de l’Obac, segon avituallament de la nit.
• 5. Cementiri de Vacarisses, tercer avituallament de la nit.
• 6. Monistrol, a la plaça de la Font Gran, esmorzar.
• 7. Montserrat. a la plaça inferior del Monestir, macedònia i
hidratació

Avituallament
Aquest és un avituallament previst per a unes 70 persones.
Varia en funció dels participants. En el nostre cas, el nombre
d'inscrits ha anat des de 30 fins als 300 d’aquesta edició.

• Fruits secs: 2kg d’ametlles, d’avellanes, de nous i de panses.
• Galetes: 7 kg de galetes maria (si pot ser en envàs petit).
• Xocolata: 50 pastilles de xocolata amb llet.
• Aigua: 80 litres.
• Llet i café en un termo que gentilment cedeix l’empresa de
càtering de l’escola.
• Sucs: 30 litres de pinya, taronja, poma i préssec.
• Cacaolat: 30 litres.
• 300 gots de paper, 160 bosses de paper petites per als
fruits secs, paper higiènic i bosses d’escombraries grans.
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4. Consells i recomanacions
Us fem arribar els consells i recomanacions que donem abans
de cada caminada.

• 1. La caminada a Montserrat de l'Escola Pia de Granollers
•
•
•
•
•
Avituallament de dia

•

Avituallament de nit

•
•

implica un esforç per al qual cal estar preparat. És en
aquest sentit que s'ofereixen 3 itineraris.
2. L'organització es reserva el dret de modificar el lloc de
sortida dels inscrits que surten de Granollers o Castellar.
3. La caminada no és una cursa, s'ha de caminar a ritme
normal i tots junts.
4. S'ha de berenar, sopar i esmorzar pel camí. Cal que
porteu aigua i que no porteu llaunes ni res que representi
un pes addicional.
5. L’organització cobreix el recorregut amb vehicles de
suport per donar assistència als caminants (avituallaments,
etc.).
6. El/la caminant que no pugui completar el recorregut per
problemes físics haurà de ser recollit/da per alguna
persona externa a l'organització en el punt que s'indiqui.
7. Cal dur el següent material: motxilla, samarreta
commemorativa, calçat còmode, peça d'abric,
impermeable, gorra, crema solar, cantimplora, sopar i lot
(els que surten de Granollers o Castellar).
8. En cas de mal temps, la caminada s'aplaçarà per al
següent cap de setmana. Si el mal temps continués es
podria acabar anul·lant.
9. La participació a la caminada implica l'acceptació de les
normes anteriors.

També us transcrivim literalment –pel seu interès– els
consells d'en Francesc Bellavista –farmacèutic– que ens va
donar en una de les edicions de la caminada.
"Faré una revisió global de com protegir el nostre cos a l’hora
de fer una caminada llarga a la natura. Començaré pel cap
fins a arribar als peus.

• Cap/Cara:
–En primer lloc, recomano protegir el cap amb una gorra
blanca (perquè faci menys calor). Posarem protecció solar al
cap (sobretot en homes amb poc cabell), clatell, orelles i cara.
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Utilitzarem un índex elevat (entre 30-50). La crema/esprai
s’ha de repetir cada 2 hores.
–Barra labial amb protecció solar alta, per evitar l’aparició
d’herpes.

• Ulls:
–Ulleres de sol, amb protecció a la llum ultravioleta.
–Col·liris i solució fisiològica: per poder netejar l’ull si ens hi
entra un objecte estrany, pols, petit insecte, etc. També ho
podem utilitzar com a fatigant ocular.

• Espatlles, aixelles i pits:
–Si portem motxilla, aquesta pot produir irritació per
fregament. Per evitar-ho, podem posar vaselina a les
espatlles i a les aixelles. En els homes, i depenent del teixit de
la samarreta, també cal protegir els mugrons.
–Si anem amb màniga curta o tirants, cal protegir les
espatlles del sol.
–No s’ha d’utilitzar, com a norma general, una peça de
roba que no hàgim provat abans.

• Braços:
–Convé usar protecció solar i utilitzar també un esprai
repel·lent d’insectes. Es poden utilitzar conjuntament,
separant-los 5 minuts.

• Mans:
–Si fem una tirada llarga i utilitzem bastons per primera
vegada, cal anar amb compte, perquè poden aparèixer
ampolles en algun dit. Per evitar-ho, podem utilitzar vaselina
o protegir-nos amb una tireta.
–Si fa fred, a la matinada aniran bé uns guants fins.

• Engonals:
–És una part del cos que amb la calor i la suma de
quilòmetres es pot encetar. Per tant, també utilitzarem
vaselina.
–Si anem amb pantalons curts, cal utilitzar protecció solar i
repel·lent de mosquits.

• Genolls:
–Si patim dels genolls, podem utilitzar genolleres amb
protecció a la ròtula. Aplicar una crema antiinflamatòria cada
3-4 hores i prendre un antiinflamatori oral, del tipus ibuprofè
o àrnica en grànuls –si volem una solució homeopàtica–.
L’àrnica també va molt bé per evitar les tiretes.
–La utilització de bastons ens ajuda a no carregar tant els
genolls.

• Turmells:
–Serveixen els mateixos consells per als genolls, però amb
una turmellera si fes falta.

• Peus:
–Amb els peus s’ha de tenir molta cura. Com a norma
general, convé utilitzar mitjons i calçat adequat i que hagi
estat utilitzat amb anterioritat.
–Protegiu les zones de fregament amb vaselina; també hi
ha una barra comercialitzada de la casa Compeed.
–Si abans de la sortida ja hi ha una zona envermellida o
que és molt delicada, haurem de protegir-la amb un apòsit
del tipus Compeed.
–Si, malgrat tot, ens acaba sortint una ampolla o ferida,
haurem de netejar bé el peu i aplicar-hi un apòsit, en cas que
vulguem seguir la caminada.

16 CAMINADA GRANOLLERS-MONTSERRAT

CAMINADA GRANOLLERS-MONTSERRAT 17

• Ungles:
–Dur-les tallades sense passar-nos.

• Medicaments:
–Sóc del parer de portar pocs medicaments i només
agafaria els següents: un antiinflamatori, un analgèsic (per si
ens agafa mal de cap a causa del sol, del cansament...), un
antidiarreic del tipus Loperamida, una crema antiinflamatòria,
una pomada amb cortisona per alleugerir la picada d’un
insecte o irritació causada per alguna planta.
–Penseu a agafar el protector solar, el repel·lent per a
insectes, i la solució fisiològica per netejar ferides, ulls, etc.
–Ja com a última recomanació, però molt important:
tingueu cura d’una bona hidratació durant tota la caminada i
cuideu l’alimentació.
Que gaudiu molt de la caminada i de la natura."

5. Frederic Monmany Clavaguera: un dels
impulsors i l’artífex de la caminada
En Fredi, nom amb què el coneixem a l'Escola Pia de
Granollers, ha estat un dels artífexs d'aquesta gran caminada,
de la qual ell ens en pot explicar unes quantes –moltes–
coses.
–Maria: Sabem que has estat un dels incondicionals i que
no has fallat a cap convocatòria d'aquesta caminada.
Recordes quan i com es va gestar aquesta "gran aventura"?
–Frederic: Va ser l’any 1992 en què un escolapi, l'Enric
Canet, ho va propossar i amb un decidit grup d’alumnes i el
recolçament de l'escola, ens vam decidir a portar-ho
endavant.
–Maria: Aquest any se celebrarà el 20è aniversari. Ja ha
plogut molt. Explica'ns una mica com van ésser els primers
anys.
–Frederic: Van ser uns anys en què sobretot la primera part
del camí va patir moltes variacions, cada any hi dedicàvem
moltes hores a fi de trobar la ruta més adient.
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–Maria: Consideres que és una caminada que la pot fer
tothom o cal una preparació?
–Frederic: Qualsevol noi/a jove que practiqui un esport la
pot fer, una persona més gran s’ha de preparar una mica.
–Maria: Quins són els principals entrebancs amb els quals
us heu trobat?
–Frederic: El calçat que porten els caminadors. Hem vist
des de sabatilles Victòria fins a botes d’alta muntanya. Els
peus llagats són el principal problema i el cansament per la
falta de preparació.
–Maria: Ha canviat molt el recorregut durant aquests anys?
–Frederic: El tros fins a Castellar ha canviat molt, les obres,
noves carreteres... han fet que ara el camí sigui una mica més
llarg, però més segur.
–Maria: I la logística que envolta la caminada?
–Frederic: Ara és una logística de 10. Al començament
anàvem amb una mà al davant i un altra al darrera.
–Maria: Sou moltes persones que us animeu a fer aquesta
caminada cada any?
–Frederic: La inscripció ha tingut molts alts i baixos, de 25
persones a 130, o a les gairebé 300 d’aquesta edició.
–Maria: Alguna cosa per recordar de manera especial?
–Frederic: Totes les anècdotes de les caminades i de les
sortides de preparació, 20 anys es quasi mitja vida.
–Maria: I per oblidar?
–Frederic: Cap.
–Maria: Sabem que ets l'ànima d'aquesta caminada. Com la
veus en el futur?
–Frederic: El futur depèn de la gent que hi ha ara a l’escola,
per això crec que està assegurat. Jo, poc a poc, m’he d’anar
retirant. De fet, jo hi he estat des dels inicis amb molta altra
gent, i en el present, qui està tenint el “paper d’artífex” és en
Lluís que amb ànim i empenta puc dir que ha agafat el
relleu.
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6. “El conte de la il·lusió i el record”.
El conte de Montserrat
Cada nit que els néts d’en Frederic estaven a casa seva,
aquest li explicava un conte. La seva imaginació volava per
mons de fantasia i llocs únics. Veure els ulls oberts i vius de la
néta li produïa una alegria inexplicable.
Hi va haver, però, una nit que quan va començar a explicar-li
el conte, ella el va sorprendre demanant-li el “Conte de
Montserrat”.
–Queralt: Avi, m’has d’explicar el "conte de Montserrat".
–Frederic: El conte de Montserrat? –vaig respondre
meravellat.
–Pau: Sí, el conte de Montserrat. El conte del qual parles de
vegades. Aquell conte que quan vénen en Lluís, en Miquel
Àngel, la Maria i altres amics teus us expliqueu.
–Frederic: Doncs som-hi! –Vaig respondre amb una barreja
de sorpresa, alegria, orgull i serenitat.
En Frederic, entusiasmat, va pensar molt ràpidament com
construir aquella història de tants anys en un conte en el
qual la seva estimada néta comprengués allò que havia
suposat per a ell i li pogués transmetre tots aquells valors de
fortalesa, solidaritat i amistat que estava convençut que
havien ajudat a promoure aquella caminada.
–Queralt: A punt avi.
–Frederic: Doncs mira, la història començà més o menys
cap a l’any 1992.
–Pau: Quan? Tants anys fa.
–Frederic: Sí, era el segle passat, el segle XX: un segle ple
de convulsions però també ple d’esperança. I comença quan
l’Enric, un company que treballava amb mi, em va fer el repte
d’anar a Montserrat a peu.
–Queralt: I tu, vas dir que sí, avi?
–Frederic: Doncs sí.
–Pau: Ostres! Que atrevit!
–Frederic: L’Enric va seguir amb la idea i així vam començar
a caminar. Bé, a construir la caminada. Sortíem de l’escola.
–Queralt: Quina escola? La meva?
–Frederic: No, no. L’escola on jo treballava.
–Pau: Ah! I què passava quan caminàveu?
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–Frederic: Així que havíem començat a caminar i a sortir de
Granollers fèiem les primeres recomanacions ("anem en
grup, no us endarreriu, vigileu les cruïlles i carreteres, etc.”) i
presentàvem "l’home escombra" (un patidor que anava
darrerra del grup una bona part del recorregut).
–Queralt: “Home-escombra”? Hi havia “homes-escombra”
quan anaves a caminar?
–Frederic: L’”home-escombra” era qui anava darrera per
procurar que ningú es perdés –contesta en Frederic amb un
ampli somriure.
–Pau: Ah! Continua avi, continua!
–Frederic: Després entre camins i carreteres, perquè de
vegades havíem de passar per carreteres, enfilàvem fins a
Lliçà. Però abans d’arribar-hi passàvem pel Raval d’en Merlès
–on hi havia hagut una granja amb estrussos– i també
recordo que en els primers anys passàvem per la Masia de Ca
l’Estapé, però... –emmudeix per uns moments.
–Queralt: Però, què?
–Frederic: Doncs que un any vam tenir un malentès amb el
masover i... vam haver de triar una altra ruta.
–Pau: I no us vau perdre? vau trobar un lloc nou?
–Frederic: I tant, la llàstima fou que era una mica més
urbanitzat, però això no ens feu desdir del nostre objectiu.
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Perquè de fet, el camí el vam canviar diverses vegades i mai
acabà d’ésser el definitiu. I és que, en veritat, aquesta és la
gràcia del caminar: ésser capaç d’introduir els canvis que
calgui. I no només en les excursions, sinó també en la vida.
–se li escapà al Frederic un pèl meditatiu.
–Queralt: Què dius avi? –digué sorpresa. Vau haver de fer
molts més canvis?
–Frederic: Algun o altre, sí. El que recordo amb molt
d'entusiasme és el vell camí que vam fer les primeres
caminades per arribar a Sentmenat.
Un camí de terra polsegós que arribava a Palaudàries, a la
Torre Marimon. La ruta passava per entremig de dues cases.
Arribàvem a la Pineda d'on sortia un camí ramader que, per
dins el bosc, ens portava fins a Palaudàries. I és aquí on,
seguint aquest camí ramader amb una torrentera i sota una
xarxa d’alta tensió, travessàvem el torrent de les Valls i
després la C-59 per sota, per un pas habitualment ple de
fang. La riera de Caldes, anys després amb la llera molt plena
de brossa, la saltàvem com podíem i pujàvem les pedres de
la vorera, fins a arribar a Torre Marimon, on fèiem una
parada, berenàvem i on els guardes de la Diputació sempre
ens observaven amb una mica de recel o potser d’admiració.
Per un camí en mig de les vinyes vorejàvem una bassa i
arribàvem a Can Patxau i, finalment, per un camí no gaire
ben dibuixat entràvem a Sentmenat.

Tots a Monistrol

22 CAMINADA GRANOLLERS-MONTSERRAT

–Pau: I per què vau haver de canviar aquesta ruta tan
maca?
–Frederic: Les dificultats per travessar la C-59 i la riera de
Caldes ens van fer canviar una mica el primer recorregut.
Això va fer que el camí es convertís en menys rural ja que les
obres del gasoducte i la brutícia del riu no ens permeteren
de continuar fent el vell i bell camí.
–Queralt: Però.. vau continuar caminant, no? –pregunta
preocupada la Queralt. Explica-m’ho.
–Frederic: I tant, res no ens aturava. Recordo que, el primer
any, per trobar el camí que ens hi portaria, hi vam deixar la
pell perquè ens vam ficar dins d’un bosc ple d’esbarzers.
–Pau: I, us vau fer molt mal?
–Frederic: No, però vam recordar què eren els esbarzers.
–Queralt: I després?
–Frederic: Passàvem per darrera una casa, on hi havia molts
gossos, pujàvem per un corriol el turó del Pi Gros i seguíem
un camí ben recte fins a entrar a Castellar pel costat del
tanatori. Aquí habitualment es feien carreres per veure qui
era el primer en arribar.
–Pau: Sempre deuries ser tu el primer, oi avi?
–Frederic: Hi havia vegades de tot. I és que a Castellar
sopàvem i tots teníem una mica de gana.
–Queralt: I què sopàveu? On sopàveu?
Frederic: Sopàvem uns entrepans boníssims i anàvem a algun
bar del poble a fer el cafetó abans d’arrencar de nou.
–Pau: I després?
–Frederic: Després de sopar començava la nit, l'hora
màgica, per reiniciar el nostre trajecte. Caminar de nit amb
silenci i misteri que, de vegades, els nois i noies trencaven
amb les seves rialles i converses. I aquí, a la plaça del Mercat
de Castellar tornàvem a donar unes instruccions per reiniciar
el camí aprofitant unes escales que hi havia en el poble.
Perquè era molt important recordar que no era una cursa,
que era una caminada per passar-ho bé, per gaudir tots
plegats i fer companyonia. Fins i tot, un any la caminada va
quedar lligada amb la campanya que es va fer dels Drets
Humans.
–Queralt: Què vol dir que va quedar lligada a la campanya
dels Drets Humans?
–Frederic: Doncs que cada caminant va buscar un o més
patrocinadors que li subvencionaven els quilòmetres que
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caminava a un preu pactat. Els diners obtinguts en aquesta
activitat es van destinar a Amnistia Internacional (juntament
amb els altres obtinguts al llarg de tota la campanya).
–Pau: Que maco i que divertit que deuria ser! I deuríeu
passar moltes aventures!
–Frederic: Sí, vam passar de tot. Sol i pluja, vent i calma. I
tot va fer que la caminada s’engrandís. Vam fer el nostre
recorregut i vam aprofitar els recorreguts que havien creat
els altres. Per exemple, vam aprofitar “Els cinc cims”, que
organitzava el Centre Excursionista de Castellar; i en Lluís i jo
el vam fer de dia i de nit per poder evitar la urbanització amb
garanties.
–Queralt: I quan arribàveu a Monistrol?
–Frederic: Hi arribàvem ben entrat el matí i allí fèiem una
aturada, i ens ajuntàvem amb tots aquells que havien arribat
a Monistrol al matí per fer la pujada tots junts.
–Pau: I éreu molta colla?
–Frederic: Va haver-hi anys de tot. Però normalment, érem
força gent i ho passàvem molt bé.
–Queralt: Però aquella pujada havia de costar molt, oi?
–Frederic: Vèiem que ja era el final i ens donava esperança i
il·lusió. I no hi havia pressa per arribar. Era una sortida que no
volia tenir un caire competitiu, sinó més aviat de superació
personal i d’ofrena, ja que al final de la caminada fèiem una
petita ofrena a la comunitat benedictina de Montserrat.
–Pau: Avi, Saps què? M’hauria agradat tant fer-la amb
vosaltres. Quan sigui gran proposaré allà on treballi que la
fem tots junts. Perquè no és el "Conte de Montserrat", és el
"conte de la il·lusió i el record".

Ofrena a la comunitat Benedictina
de Montserrat
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7. El més divertit

•

5. Les galetes. Per un camí en mig de les vinyes vorejàvem
una bassa i arribàvem a Can Patxau, on hi havia uns senyora
molt amable que ens esparava amb unes quantes galetes
per endolcir-nos la caminada.
6. Un lema. En alguna edició vam haver d'imposar un
lema: “Caminar no és per aprimar-se”. Hi ha hagut alguna
noia que volent seguir les "males modes" volgué passar la
caminada amb una poma.
7. Els plàtans. Un any en Lluís va dir que encarregaria 150
plàtans que ens aportarien molt potassi. El cas és que hi va
haver un malentès i van entendre 150 quilos de plàtans. Us
podeu imaginar la cara d'en Lluís quan va veure els "palets"
plens de plàtans. Vam poder repartir-ne bastants i al Xiprer
encara en mengen.
8. Les nits boges dels avituallaments. Tots els que
pacientment havien de passar la nit esperant que els
caminants arribessin al punt d’avituallament per agafar
forces, no ho passaven gens malamanet: fins i tot, havien
gaudit de gambes i un bon cava per allegerir l’espera.
9. La pujada final. La pujada final Monistrol-Montserrat
mai no ha estat fàcil. I per a alguns menys que per a altres.
Quan ja tens la muntanya a tocar, alguns han patit i s’han
“escaldat” per arribar-hi. Però al final, amb engonals escaldats
i tot, ho han aconseguit.

•
•

•

Camina que caminaràs

Tota caminada té els seus moments bons i no tan bons i
aquesta n'ha aplegat de tots colors. Us n'expliquem uns
quants, de manera que en tingueu un bon tastet.

•

•

1. "Cotxe mòbil". Durant molts avituallaments vam poder
gaudir del cotxe del Josep Bach –al llarg de molts anys el
professor d'educació física de l'edifici de secundària–,
anomenat per tots el "Bach mòbil" per les seves anades i
vingudes.
2. Cercant el camí. A la recerca del camí també ens n'han
passat de tots colors. Des de la voluntat de treure un tronc
del mig del camí per part d'una de les organitzadores i
excursionistes, que pesava el seu pes multiplicat per uns
quants zeros, fins a un cotxe que quedà mig bolcat per voler
passar per allí on no tocava.
3. Caminant, caminant. Caminant algú s'ha "escaldat"
certes parts, altres han tingut ampolles, altres una rampa que
encara se'n senten, però gairebé sempre tot s'ha pogut
solucionar amb humor i rialles.
4. El fang ens deixa servits. Hem hagut de passar per
camins de fang i més d'un cul ha quedat ben servit. Saltar la
riera de Caldes no sempre és cosa fàcil!

•

•
•

Arribant a Montserrat
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9. D'interès

• Web de la caminada
•
•

8. Passat present i futur
Aquesta caminada es va iniciar ja fa uns anys i des
d'aleshores, any rere any –amb alguna interrupció– hem
procurat fer-la quan s'apropa el temps primaveral.
Hi ha hagut anys que hem estat una bona colla i altres anys
que hem estat una colla més reduïda, anys que hem tingut
lluna plena i anys que la lluna ens ha fet "el buit", anys que la
nit ha estat freda i altres que la nit ha estat premonitòria de
l'estiu ja proper, anys que ens hem mullat i anys que hem
suat, anys que...
Però sigui com sigui sempre ha estat una caminada plena
d'emoció, de bons moments, de xerrades llargues i de rialles,
de cançons i de silencis. Una caminada que amb un bon
avituallament sempre ens ha portat a la muntanya de
Montserrat.
Poc a poc, la implicació amb la caminada ha estat molt gran i
molt àmplia i tenim un gran desig, un desig de present i de
futur, d'avui i de demà, mirant i aprenent del passat.
El nostre desig de futur és crear una logística oberta, amb
una implicació i un vincle amb les famílies el més ampli
possible. És a dir, volem fer una caminada lligada a l'escola,
però una activitat que sigui oberta i participativa, on tots
trobem el nostre lloc i tothom s'hi senti inclòs.

•
•
•
•

http://caminadamontserrat.epiagranollers.cat/
https://www.facebook.com/pages/Caminada-Escola-PiaGranollers-Montserrat
Comissió caminada Granollers Montserrat
caminadamontserrat@epiagranollers.cat
Restaurant La Pastora, a la Casa Nova de l’Obac, bon
lloc per dinar o esmorzar si es fa de dia.
http://www.cecot.es/restaurantlapastora/index.htm
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=4
Muntanya de Montserrat
http://www20.gencat.cat/portal/site/patronatmontserrat
Centre Excursionista de Castellar, tracks de Castellar
¡fins a coll de Grua
http://centrexcursionista.entitatscastellar.cat/ruta-els-5-cims/
Matagalls-Montserrat tracks de Matadapera, fins a
Montserrat
http://www.matagallsmontserrat.cat/Mm/
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