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 REFUGIS EN LLIBERTAT 
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 LA BASTARDA 

 TASTEM L’ESCALADA 

 BARRANCAM 

 TEIDE 2021 

 EXPERIÈNCIA 4000–E4K 

 A RODA 

 
Com pensem i fem al CAM 

El CAM és un petit i modest club amb uns socis que 
comparteixen molt més que l’afició per l’Esport a la 
Natura i la Muntanya: amistat, companyerisme, 
honestedat, respecte, treball i esforç individual i en 
equip, llibertat en la forma de fer i d’entendre la 
muntanya i participació activa de les persones. 

 
Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que som i 
fem el CAM és la nostra capacitat de somiar reptes, 
impulsar projectes i il·lusionar-nos compartint-los i 
portant-los a terme. 
 
Una altra característica diferencial de la gent del CAM 
és que ens uneix el destí al que dirigim els nostres 
passos i no l'origen del qual partim. Venim d'aquí i 
d'allà, però anem a un mateix punt, de vegades proper, 
altres vegades llunyà. 
 
També ens fa una mica especials la capacitat de 
col·laborar i construir en equip. A partir de la idea d'un 
es desenvolupa un projecte de tots. 
 
Dins el CAM és poden viure experiències i aventures, 
aquelles que vulguis viure, però sobre tot aquelles que 
vulguis crear. Per que el CAM és el lloc perfecte per 
dissenyar-les i trobar la companyia, el suport i els 
recursos que pots necessitar per fer-les realitat. 

 
Fem CAM, fem CLUB. 
 
 

La més especial  de les Perles de Montserrat:  

LA PERLA PARRAI 

Diumenge, 4 de juliol de 2021 

 

La Rosa i el Francesc, amb l’ajuda del Quim, van preparar una Perla que 

s’havia de fer el 14 de març de 2020, i ara la farem, la millor de totes les 

Perles,  la més especial, i la farem en la seva memòria.  

 

La Perla Parrai, la que porta el nom d’un mas de Vilalba dels Arcs, Terra 

Alta, Tarragona, des d’on en Quimet somriu. 

 

Aquesta nova Perla de Montserrat té nom propi, la del company que 

l’any passat se’l va endur la maleïda Covid 19. En Quim ens ha regalat 

molts i grans moments que recordarem sempre, per això aquesta Perla 

serà l’homenatge del CAM Parets al Quimet. Entre totes i tots farem que 

sigui un gran dia i esdevingui festa, com a ell li agradava que fossin les 

sortides i activitats del Club. En Quim era una expressió d’alegria, i així 

serà aquesta Perla Parrai. 

 

Quimet, gràcies!!! 

 

 

 

 

L’activitat inclourà cafè a la sortida i vermut a l’arribada!!! 

mailto:info@cam-parets.com
http://www.cam-parets.com/


CLUB ESPORTIU D’ACTIVITATS 
DE MUNTANYA PARETS – CAM 
C/ Ponent, 18 / 08150 Parets del Vallès 

info@cam-parets.com / www.cam-parets.com 

 

Projectes en marxa 

 CAMINEM 

 CIMS 

 BAIXA’M LES ESTRELLES 

 EL MEU LLOC PREFERIT 

 REFUGIS EN LLIBERTAT 

 BIVACS D’ALÇADA 

 CORRE MUNTANYES 

 LA BASTARDA 

 TASTEM L’ESCALADA 

 BARRANCAM 

 TEIDE 2021 

 EXPERIÈNCIA 4000–E4K 

 A RODA 

 
Com pensem i fem al CAM 

El CAM és un petit i modest club amb uns socis que 
comparteixen molt més que l’afició per l’Esport a la 
Natura i la Muntanya: amistat, companyerisme, 
honestedat, respecte, treball i esforç individual i en 
equip, llibertat en la forma de fer i d’entendre la 
muntanya i participació activa de les persones. 

 
Si alguna cosa caracteritza la majoria dels que som i 
fem el CAM és la nostra capacitat de somiar reptes, 
impulsar projectes i il·lusionar-nos compartint-los i 
portant-los a terme. 
 
Una altra característica diferencial de la gent del CAM 
és que ens uneix el destí al que dirigim els nostres 
passos i no l'origen del qual partim. Venim d'aquí i 
d'allà, però anem a un mateix punt, de vegades proper, 
altres vegades llunyà. 
 
També ens fa una mica especials la capacitat de 
col·laborar i construir en equip. A partir de la idea d'un 
es desenvolupa un projecte de tots. 
 
Dins el CAM és poden viure experiències i aventures, 
aquelles que vulguis viure, però sobre tot aquelles que 
vulguis crear. Per que el CAM és el lloc perfecte per 
dissenyar-les i trobar la companyia, el suport i els 
recursos que pots necessitar per fer-les realitat. 

 
Fem CAM, fem CLUB. 
 
 

 

DESCRIPCIÓ: 

Aquesta sortida la iniciarem i l’acabarem al Bruc de Montserrat. 

PÀRQUING EL BRUC DEL MIG (al final del carrer de l’institut) (470 m) -

PISTA PER LA PLANA LLARGA - CAMÍ DE LA COVA DE L’ARCADA - COLL 

DEL XINCARRÓ (633 m) - ROCA DEL TAMBOR (gran roca al fons del 

torrent amb vies d’escalada) - FONT DEL XEBRET (curiosa font que recull 

aigua de pluja i de la rosada) - COVA DE L’ARCADA (730 m), la cova més 

gran de Montserrat - TORRENT DEL LLORO (850 m) - CAMÍ DEL PR C78 

(900 m) - REFUGI VICENTS BARBÉ (890 m) - CAMÍ DELS PALLERS - L’ERA 

DELS PALLERS (763 m) - TRAVESSA DELS PALLERS (camí una mica desfet) 

vistes de la tisora (pedra foradada amb forma d’estisores o creu), vistes 

impressionants sobre el Vermell del Xicarró (vies d’escalada) - SERRA DE 

LES ARNES (622Mts) - EL BRUC DEL MIG (470 m). 

 

 
 

FITXA TÈCNICA 

Punt de sortida: pàrquing del Bruc del Mig, al final del carrer de l’institut 

Dificultat: mitjana (en alguns trams el camí està una mica desfet i delicat, 

es recomana portar bon calçat i bastons, si porteu gos cal que vagi lligat 

per seguretat). 

Desnivell: 430+ 430- total 860 m 

Temps total efectiu:  4 o 5 h aprox., depenent del grup 

 

INFORMACIÓ  PRÀCTICA 

Data: 4 de juliol de 2021 

Lloc de trobada: pàrquing del Bruc del Mig, al final del carrer de l’institut 

Hora de trobada: a les 8:00 h del matí per fer el cafè  

Inici de la sortida: a les 8:30 h 
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CAL  PORTAR 

- Farmaciola personal  i protecció solar 

- Bastons 

- Vestimenta adequada a una activitat de senderisme en aquestes dates 

- Aigua i aliments per ingerir durant l’activitat (al refugi tenen begudes) 

- Targeta de l’assegurança 

- Telèfon mòbil 

 

POSSIBILITAT DE FER PICNIC, AL MATEIX PÀRQUING HI HA TAULES!!! 

RECOMANACIONS 

Busca informació de la proposta. Mira mapes. Estudia la ruta tant la de 

muntanya com la de carretera. Molt important optimitzar el pes de la 

motxilla. A la muntanya cal ser respectuós, autosuficient i intel·ligent 

més que valent.  

 

TINGUES PRESENT QUE A LES ACTIVITATS QUE PROPOSA EL CAM 

NINGÚ GUIA A NINGÚ, NI NINGÚ MÉS QUE TU TÉ LA RESPONSABILITAT 

SOBRE EL QUÈ ES FACI O PASSI. TU ETS EL TEU PROPI GUIA  I 

RESPONSABLE SOBRE L’ACTIVITAT.  

 

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA?  

Sí: a Francesc Albero i Rosa Fons 

Tel. del Francesc: 639503658 (a la nit o per whatsapp) 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA 

- www.meteo.cat  

- Dijous abans al CAM (20.30 a 21:30 h)  
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