
REDUCE TU CONSUMO ENERGÉTICO.

MEMÒRIA TRAVESSA
MATAGALLS-MONTSERRAT
2020

MEMÒRIA DE LA TRAVESSA
MATAGALLS-MONTSERRAT 

42a edició Mm21
Club Excursionista de Gràcia



ÍNDEX

DADES GENERALS
Dades principals
Sistema d 'inscripcions
Organització
Calendaris

COMUNICACIÓ
Vídeos
Correus massius
XXSS
Web

RECORREGUT 42a edició
AVITUALLAMENTS i CONTROLS de pas
DORSALS I SAMARRETES

Preparació dorsals Mm21
Lliurament dorsals i samarretes al Club
Incidències i comentaris
Sortida

TRANSPORTS
Autobusos 

Bitllet del cremallera
Furgonetes

SERVEIS
WC Toi-Toi
Ambulàncies
Xipgroc

RESULTATS DE LA PROVA
COL ·LABORADORS
Sortejos
La Mm21 solidària
Balanç econòmic
Valoració i anàlisi : propostes de futur
Documentació d 'interès

Autorització de menors
Protocol de seguretat
Reglament Mm21
Carta d 'agraïment a voluntaris , institucions i patrocinadors

Introducció a càrrec de la Coordinadora de la Mm21

1.

2.

3 .

4 .

5 .

6.

7.

8 .

9.

10 .

11.
12.

13.

14.

a .

b.

c.

d.

ANNEX  1  –  Quadres  av i tua l laments  

ANNEX  2  –  Calendar i  i  cronograma
ANNEX  3  –  Logot ip  Mm21  i  samarreta
ANNEX  4  -  Dorsa l  i  dípt ic
ANNEX  6  –  Medal la

42a edició Mm21
Club Excursionista de Gràcia



 
 

1 
 

 

Presentació a càrrec del President del Club Excursionista de Gràcia 
 

 

«Primerament vull mostrar el meu agraïment a tota la gent implicada en l’organització 

i a tots els seguidors d’aquesta travessa, degana de Catalunya, malgrat tots els 

entrebancs. 

Tots som conscients de l’esforç que suposa dur a terme de manera presencial un 

esdeveniment com aquest, adaptant-lo a les restriccions del moment que vivim. Ens 

omple d’orgull haver superat totes les dificultats.  

Participants, familiars i voluntaris són conscients d’aquest esforç. Tots teníem clar que 

volíem “sentir la Matagalls”, perquè la Matagalls ens fa somiar. 

Agraïm a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que ens ha donat suport 

en tot moment perquè aquesta travessa fos una realitat.» 

 

Jose Lloret i Moreno 
Fragment extret del parlament en la presentació de la Mm21 del passat 13 de setembre de 2021 
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Introducció a càrrec de la Coordinadora de la Matagalls Montserrat 
 

«Aquest any 2021, malgrat tota la 

incertesa que hem patit fins al darrer 

moment, s'ha pogut portar a terme la 

41° Mm en format presencial. 

No ha sigut com les anteriors edicions, 

s'ha hagut de limitar a 1500 participants, 

amb mascareta fins al moment de la 

sortida i al pas pels avituallaments. Els 

queviures i begudes s'han distribuït 

envasats individualment, s'han trobat a 

faltar els trossos de meló, el brou i 

xocolata calenta, etc... però hem pogut 

conservar "el DONUT de Camí Moliner"! 

Tot i la pluja dels primers kilòmetres 

estem satisfets del retrobament amb els 

participants, els amics i coneguts, el bon 

ambient durant tota la marxa i l'emoció 

a l'arribada de molts participants. 

 

 

Dins d'aquesta memòria hi trobareu totes les dades d'aquesta edició. 

Finalment voldria agrair la seva feina als 213 voluntaris per la participació 

desinteressada durant tot el cap de setmana i sobretot als companys de la  Secretaria 

del CEG, sense tota aquesta col.laboració la Mm seria impossible.  

Visca la Mm! Mai Enrera! » 

 

 

Montse Freixas i Soler 
Vicepresidenta del Club Excursionista de Gràcia i Coordinadora de la ComissióMm 
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1. DADES GENERALS 

a) Dades principals 
 

Nom de la prova: 42ena. Travessa Matagalls Montserrat (Mm21)  

Dates de celebració de la Mm: 18 i 19 de setembre del 2021  

Sortida: Nucli de El Brull.  

Arribada: Monestir de Montserrat  

Distància total: 82,6 km  

Desnivell acumulat: 5.773 m  

Temps màxim: 24h  

Horari de sortida: Entre les 15h i les 17:30h del 18 de setembre. Per calaixos de 10 participants 
cada minut, per tal d’evitar aglomeracions i complir amb les mesures COVID.  

No hi ha diferència per edats ni categoria.  

Prèviament s’assigna horari de sortida a cada participant. 

 

b) Sistema d’inscripcions 
 

Preu de la inscripció:  

• 20€ per als socis del Club Excursionista de Gràcia amb més d’un any d’antiguitat.  

• 46€ per als titulars de la llicència anual de la FEEC.  

• 51€ Per la resta de participants.  

Plataforma d’inscripció: 

matagallsmontserrat.cat/inscripcions 

Desenvolupament i programació de la plataforma amb el formulari d’inscripcions, i la gestió de 

la BBDD a càrrec de l’empresa Addmira amb col·laboració amb la comissió Mm (Francesc Pedrós) 

i la comunicació del CEG (Laura Oliveras).  

 

c) Organització 
 

Club Excursionista de Gràcia   

(Passatge Mulet 4 – 08006 de Barcelona). 

 

https://matagallsmontserrat.cat/inscripcions/
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Aquest any la Comissió Mm ha comptat amb 24 membres actius, que es reunien 

mensualment, formant grups de treball: 

• Coordinadora: Montse Freixas i Soler. 

• Relacions institucionals i documentació: Francesc Pedrós, Miquel Fernández i Rafel 

Saperas. 

• Responsables d’avituallaments: grup “avitualladores” amb 10 integrants (Dolors 

Fontich, Hermínia Martínez, Ida Conesa, Maica Casanellas, Montse Freixas, Montse 

Olivella, Montse Ribé, Neus Vives, Pilar Venteo, Rosabel Méndez) + “caps 

d’avituallament” per gestionar cada punt i tota la logística. 

• Responsables de controls de pas: Jaume Lloses. 

• Disseny-compres de samarretes i records: Javier Rodríguez i Laia Carreté. 

• Xarxes socials i comunicació: Laura Oliveras (secretaria CEG). 

• Recorregut i Marcatge: Ramon Ripoll i Xavi Martínez (equip escombra). 

• Material: Maica Casanellas. 

• Responsable dels voluntaris: Montse Ribé, Hermínia Martínez.  

• Responsables de la sortida: Neus Vives, Montse Ribé i Ana Herrero.  

• Responsable dels autocars: Manel Arnau. 

• Responsable actualització del Reglament: Comissió Mm.  

 

Amb l’ajut del personal d’administració del Club per donar suport a la Secretaria Tècnica de la 

Mm (Pilar Venteo, Josep Perea, Laura Oliveras). 

 

d) Calendaris 
 

I. Inscripcions 

Inscripció i reserva: a partir de 14 de juny. 

 
S’obren dues llistes: 
 
- Reserva i pagament individual de plaça per als que la tenen assegurada.. 

1. Socis del CEG. 
2. Federats de muntanya per la FEEC. 

 
-  Preinscripció per tots els altres que no tenen plaça assegurada. 

 

Fi de la Inscripció i reserva: el dia 27 de juny a les 24h. 

Es tanca la fase de preinscripció i reserva. 
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28 de juny, assignació de places sobrants per sorteig*. 

 

Del 29 de juny al 7 de juliol.  

Inclusió i pagament dels membres que han obtingut plaça al sorteig. 
 

Assignació de les places vacants a partir del 8 de juliol.   

Assignació seguint l’ordre de les places que restin vacants. 
 

Ordre de sortida per sorteig*: el dia 15 de juliol. 

Ordre de sortida de tots els Grups (els participants individuals es consideren grup 
d’un membre). 

 

Obtenció del justificant amb dorsal-horari definitiu: a partir del 17 de juliol.   

Els participants s’han de treure el justificant amb dorsal-horari definitiu.  
El justificant és necessari per saber quan es pot anar a recollir la documentació, 
samarreta i el xip. 
El justificant també serveix com a bitllet d’autocar en cas que l’hagis comprat. 

 

Recollida de documentació, samarreta i xip : 

Els dia assignat al justificant de 17h a 20:30h, al Club Excursionista de Gràcia, 
Ptge. Mulet, 4, 08006 Barcelona i els dies,15,16 de setembre, per als que no 
puguin venir el dia assignat. 
El dissabte 18 de setembre a partir de les 12 h. al Brull. 
 
(*) Sorteig en combinació amb el nº de la ONCE. 

 

II. Organització 
 

Reunions Comissió Mm21: 

• 23 febrer: Primera reunió 

• 23 març: Segona reunió 

• 11 maig: Tercera reunió 

• 2 juny: Quarta reunió 

• 16 juny: Cinquena reunió 

• 7 juliol: Sisena reunió 

• 2 setembre: Setena reunió 

• 13 octubre: Última reunió 

 

Altres reunions: 

• 25/5: Ajuntament El Brull i parcs naturals (Montseny-Sant Llorenç) 

• 31/5: Monestir de Montserrat, parc de Montserrat i seguretat 

• 26/5: FGC (Cremallera) 
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Tràmits i sol·licituds (secretaria del Club): 
22/1/2021.- Enviament del formulari de sol·licitud a la FEEC de la 42a. Travessa Matagalls-

Montserrat al calendari oficial del Circuit Català de Caminades de Resistència. 

30/3/2021.- Reserva de dues cel·les (una per a 4 pax i una altra per 5 pax en règim de només 

allotjament pel cap de setmana de la travessa a les instal·lacions del Monestir de Montserrat.  

10/6/2021.- Enviament de cartes notificant les dates de la travessa i si s’escau autorització als 

alcaldes/regidors d’esports dels Ajuntaments per on passa la travessa (Castellar del Vallés, 

Castellterçol, Centelles, Rellinars, Sant Martí de Centelles) i sol·licitud telemàtica al de Terrassa 

i Monistrol de Montserrat; també als Ajuntaments on s’instal·len punts d’avituallament com 

Aiguafreda i Vacarisses, i telemàticament al de Matadepera, Sant Llorenç Savall i Sant Quirze 

Safaja on també es demanen contenidors i bosses per les deixalles, punts de connexió d’aigua i 

llum i material auxiliar com cadires i taules, i finalment a l’Ajuntament de El Brull des d’on surt 

la travessa. 

17/6/2021.- Sol·licitud pressupost a l’empresa TOI TOI-POLYKLYN de les cabines sanitàries i 

urinaris pels avituallaments. 

18/6.- Sol·licitud per a l'organització d'activitats d'ús públic a la Diputació de Barcelona. 

18/6/2021.- Sol·licitud a la FEEC de l’arc de sortida.    

15/7/2021.- Sol·licitud de proposta d’assegurança d’accidents pels marxadors i marxadores no 

federats a l’empresa MUTUACAT a través del grup de corredors d’assegurances santasusana.  

22/6/2021.- Presentació de la sol·licitud del permís d’estacionament de vehicles davant local 

Torrent de les Flors durant el dia de la Mm21 a l’Ajuntament de Barcelona (GUAL). 

23/7/2021.- Sol·licitud al Servei Català de Trànsit de “autorització d’una prova esportiva, 

marxa ciclista o esdeveniment de vehicles històrics”. 

28/07/2021.- Formulari sol·licitud Protecció Civil a través de Gencat.cat 

06/09/2021.- Sol·licitud a la FEEC de cinta de marcatge. 

06/09/2021.- Signatura de l’acord de col·laboració amb FGC dels bitllets pel cremallera de 

Montserrat per la baixada dels marxadors i marxadores a la finalització de la travessa. 

Emergències, Bombers, Protecció Civil: 

o 13/7: Petició del servei preventiu a Creu Roja. 

o 27/7: Servei Territorial de trànsit de Barcelona a través de gencat.cat. 

o 28/7: Formulari sol·licitud a Bombers a través de gencat.cat. 

o 28/7: Formulari sol·licitud Emergències 112 a través de gencat.cat. 

o 28/7: Formulari sol·licitud Protecció Civil Catalunya a través de gencat.cat. 

7/9/2021.- Sol·licitud d’autorització del Consell Català de l’Esport per poder dur a terme una 

activitat esportiva nocturna i estar exempts de les mesures COVID (SLT/2704/2021, de 2 de 

setembre). 

14/7/2021.-Sol·licitud sala presentació Mm21 (7/9). 
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2. COMUNICACIÓ 
 

a) Vídeos  
 

Llançament – 3 de setembre 
Vídeo promocional “Torna la Matagalls” de la 42a edició - Mm21 a partir dels vídeos i imatges 

de la darrera edició presencial i el testimoni dels caps d’avituallament (6).  

Música gratuïta banc de sons, lliure de drets. Es penja al canal de Youtube de @cegraciacat 

790 visualitzacions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iaWWDcpOld4 

 

Campanya informativa “Cuidem la Matagalls” – 7 vídeos 
 

• 29/7: Montse Freixas - https://youtu.be/-U3Uusev9t4 (1.039 visualitzacions) 

• X/7: Antoni Moreno (A1) -  

• 12/9: Hermínia Martínez (A2) - https://youtu.be/oTtKo8BmIeQ (332 visualitzacions) 

• 14/9: Joana Maynar (A3) - https://youtu.be/4zL3_aGbkPo (47 visualitzacions) 

• 15/9: Felip Cabrera (A4) - https://youtu.be/klLHvf8d7XE (56 visualitzacions) 

• 16/9: Susana Trujillo i Sergi Duatis (A5) - https://youtu.be/pE-2NL0_lZ4  (128 v.)  

• 17/9: Eva Forgas (A6) - https://youtu.be/xr667syB2G0 (83 visualitzacions) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iaWWDcpOld4
https://youtu.be/-U3Uusev9t4
https://youtu.be/oTtKo8BmIeQ
https://youtu.be/4zL3_aGbkPo
https://youtu.be/klLHvf8d7XE
https://youtu.be/pE-2NL0_lZ4%20%20(128
https://youtu.be/xr667syB2G0
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b) Correus Massius 
 

Comunitat Matagalls (8.461 membres) 
 

Data i hora Assumpte Enviaments Obertura Clics 

11/06/2021 Crida de voluntaris 1.023 399 73 
  https://mailchi.mp/cegracia/mjfp5kmbbx-6267966 (socis CEG) 

 

 

 

Des de quines zones del món han vist aquest correu?  
 

 

 

 

 

 

 

Data i hora Assumpte Enviaments Obertura Clics 

30/03/2021 
8:45h 

Senyals de vida Mm21 7.331 4,984 
(68,2%) 

546 
(7,5%) 

👉https://mailchi.mp/5fb765745bb8/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10179093  
 Data i hora Assumpte Enviaments Obertura Clics 

13/05/2021 
9:11h 

La Matagalls respira! 7.384 5,348 
(72,6%) 

452 
(6,1%) 

👉https://mailchi.mp/c8e410603827/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10289381 

https://mailchi.mp/cegracia/mjfp5kmbbx-6267966
https://mailchi.mp/5fb765745bb8/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10179093
https://mailchi.mp/5fb765745bb8/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10179093
https://mailchi.mp/c8e410603827/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10289381
https://mailchi.mp/c8e410603827/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10289381
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Data i hora Assumpte Enviaments Obertura Clics 
09/06/2021 
8:36h 

Avancem cap a la Mm21! 7.510 4.139 
(55,2%) 

617 
(8,2%) 

👉https://mailchi.mp/ff1366e66274/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10377233 
 

25/06/2021 
8:00h 

Tot el que necessites saber sobre 
els avituallaments de la Mm21 

7.588 4.202 
(55,5%) 

1.156 
(15,3%) 

👉https://mailchi.mp/07a3203e330b/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10381145 
 

06/07/2021 
8:53h 

No caminaràs sola 7.630 4.473 
(58,7%) 

384 
(5,0%) 

👉https://mailchi.mp/f18ed2f48608/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10387405 
 

23/07/2021 
17:46h 

Hola! Entrenes demà? 7.785 4.839 
(62,3%) 

835 
(10,7%) 

👉https://mailchi.mp/649c213a1085/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10550041 

 

30/07/2021 
10:55h 

La Matagalls és de totes i tots, 
cuidem-la 

7.780 4.743 
(61,1%) 

716 
(9,2%) 

👉https://mailchi.mp/cbc27b144feb/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10552149 
 

04/09/2021 
9:39h 

Torna el setembre, torna la 
Matagalls... 

7.795 3.073 
(39,5%) 

301 
(3,9%) 

👉https://mailchi.mp/159526493335/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10564297 
 

13/09/2021 
8:00h 

 Comença el compte enrere... 7.808 2.960 
(38,0%) 

806 
(10,3%) 

👉https://mailchi.mp/be595d038d83/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10567429 
 

17/09/2021 
15:14h 

 Bona travessa! 6.826 2.427 
(35,6%) 

520 
(7,6%) 

👉https://mailchi.mp/2277ea34a619/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10569473 
 

22/09/2021 
11:35h 

Gràcies per fer-la gran, t'esperem a 
la Mm22 

8.102 3.135 
(38,8%) 

652 
(8,1%) 

👉https://mailchi.mp/6d9f591976e8/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10570973 
 

 

 

https://mailchi.mp/ff1366e66274/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10377233
https://mailchi.mp/ff1366e66274/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10377233
https://mailchi.mp/07a3203e330b/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10381145
https://mailchi.mp/07a3203e330b/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10381145
https://mailchi.mp/f18ed2f48608/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10387405
https://mailchi.mp/f18ed2f48608/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10387405
https://mailchi.mp/649c213a1085/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10550041
https://mailchi.mp/649c213a1085/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10550041
https://mailchi.mp/cbc27b144feb/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10552149
https://mailchi.mp/cbc27b144feb/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10552149
https://mailchi.mp/159526493335/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10564297
https://mailchi.mp/159526493335/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10564297
https://mailchi.mp/be595d038d83/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10567429
https://mailchi.mp/be595d038d83/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10567429
https://mailchi.mp/2277ea34a619/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10569473
https://mailchi.mp/2277ea34a619/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10569473
https://mailchi.mp/6d9f591976e8/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10570973
https://mailchi.mp/6d9f591976e8/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-10570973
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Gràfica d’enviaments 

 

 

 

 

Inscrits Mm21 (1.500 membres) 
 

Data i hora Assumpte Enviaments Obertura Clics 
15/09/2020 
21:04h 

 RECTA FINAL: RESUM DE 
TOTS ELS REPTES!!!! 

7.200 2.071 
(28,8%) 

130 
(1,8%) 

  https://mailchi.mp/7a0c66b928ec/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-9395438 
 

20/09/2020 
16:30h 

 RECTA FINAL: 
GUANYADOR/A DEL SORTEIG 
DE DORSAL!!!! 

7.329 2.360 
(32,3%) 

210 
(2,9%) 

  https://mailchi.mp/3e3722c0a9b6/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-
9398318 
 

29/09/2020 
9:15h 

GUANYADORS/ES DELS 
SORTEJOS DE LA Mm!! 

7.306 1.509 
(20,7%) 

202 
(2,8%) 

  https://mailchi.mp/6bded3ea1ca1/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-
9406013 

 

Número total d’enviaments a la Comunitat2021:  

83.539 correus-e enviats 

https://mailchi.mp/7a0c66b928ec/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-9395438
https://mailchi.mp/3e3722c0a9b6/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-9398318
https://mailchi.mp/3e3722c0a9b6/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-9398318
https://mailchi.mp/6bded3ea1ca1/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-9406013
https://mailchi.mp/6bded3ea1ca1/participa-als-reptes-activat-a-la-mm20v-9406013
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c) XXSS 

Instagram 
Publicacions durant la travessa 

Més de 50 storys a IG durant la travessa!! 

1.800 visualitzacions de mitjana x història. 

Quasi 3.000 visulitzacions de mitjana x post. 
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Audiència:                                                                   Interaccions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanç de  seguidors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018: 0 seguidors 

2019: 1.805 seguidors 

2020: 2.424 seguidors 

2021: 3.124 seguidors 

2022 (gener): 3.231 seguidors 
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d) Web 
 

Es va actualitzar el contingut de la web, a partir de la plantilla creada i dissenyada per l’empresa 

Addmira, S.L. el 2020. 

Actualització del blog, dades de contacte, recorregut, consells.., es fa afegir NOU aquest any el 

menú “Consells” amb consells mèdics, mediambientals i esportius per a una bona travessa. 

Plataforma d’inscripcions i bbdd gestionada directament per Addmira, S.L. (obertura i 

tancament d’inscripcions, etc.). 

 

3. RECORREGUT 42a edició 
 

Recorregut actualitzat, mateix track que l’edició passada. Es valora petit canvi a Vacarisses. 

Wikiloc: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/matagalls-montserrat-2021-42a-edicio-

track-oficial-38326131 

Google Maps: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17SQMJnBWnc7349JqB8iEWBbuLvvYCspd&ll

=41.6869559403574%2C1.9922219912490835&z=11 

Track:  

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/matagalls-montserrat-2021-42a-edicio-track-oficial-38326131
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/matagalls-montserrat-2021-42a-edicio-track-oficial-38326131
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17SQMJnBWnc7349JqB8iEWBbuLvvYCspd&ll=41.6869559403574%2C1.9922219912490835&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17SQMJnBWnc7349JqB8iEWBbuLvvYCspd&ll=41.6869559403574%2C1.9922219912490835&z=11
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4. AVITUALLAMENTS i CONTROLS DE PAS 
 

Enguany la Mm 2021 ha sigut molt especial a causa de la pandèmia. Els avituallaments s’han vist 

afectats arran del compliment de les mesures i indicacions tant sanitàries com de la FECC. 

Malgrat tot s’ha pogut tirar endavant  gràcies a l esforç i la implicació de tots els voluntaris/es.   

AVITUALLAMENTS(veure annex 2): 

Com totes les Matagalls s’han pogut oferir sis avituallaments. Aquest any tots els productes, a 

causa del COVID, han sigut individuals. Els voluntaris/es no han pogut manipular els aliments.  

El muntatge i l’organització de cada avituallament s’ha fet tenint en compte totes les mesures:   

evitar aglomeracions , controlar aforaments, respectar distàncies, rentar mans amb gels, 

mascaretes posades ,  no quedar se en el recinte de l’avituallament,... 

A l’avituallament d’ Aiguafreda es va donar una bossa de malla a cada corredor per tal d’evitar 

llençar residus al llarg del recorregut. 

DIFUSIÓ: 

Es va iniciar una campanya de “vídeos” per informar i sensibilitzar  els marxadors i marxadores 

entorn al respecte a la natura ( residus, neteja..) ., dirigits i coordinats per Laura de comunicació 

del CEG amb la col·laboració i participació de la comissió d’avitualladores i dels caps 

d’avituallaments.  

REUNIONS: 

Amb els Caps d’avituallaments s’han realitzat dues reunions. 

La primera el dia 22 de juny a la sala d’actes del Club a les 19h. 

La segona el dia 15 de Setembre a la Villa Urània a les 19h. 

La Laura ens proporciona els enllaços per poder fer-la virtual. 

TRANSPORT MATERIAL I PRODUCTES: 

 Cada avituallament era autònom i disposava de la seva furgoneta tan per carregar com per 

descarregar tots els productes. 

Per aquesta Mm 2021 s’han llogat sis furgonetes ( empresa “interprise”) S’ha prescindit de la 

furgoneta que feia tot el recorregut per a tots els avituallaments.  

El dissabte al llarg de tot el matí i fixats els horaris de recollida, cada avituallament, amb la seva 

furgoneta, carreguen : el material i estris necessaris en el local del Torrent de les Flors i, tot 

seguit es dirigeixen al garatge del c/ Matilde Díez  ( garatge del Jose) per carregar els productes 

assignats per a cada avituallament. 
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Un cop tancat  l avituallament en l’horari preestablert seguint el procediment invers es dipositen 

els materials al local i els productes sobrants aquest any s’ha dipositat en un local que ens han 

cedit. 

DONACIÓ PRODUCTES SOBRANTS: 

Un cop finalitzada la Mm ens posem en contacte amb l ONG “ El Caliu” ( veure les dades a l 

apartat d’avitualladores ) Aquest any tot els productes alimentaris sobrants van ser descarregats 

al C/ Sant Eusebi nº 7 ( local cedit per l’Anna Herrero ). El dilluns dia 20 a les 16h el “Caliu” venia 

a recollir tota l’ entrega de productes que se’ls va oferir. 

La  ONG on donem el menjar sobrant és: 

 

http://www.caliu.org/ 

 

 El contacte: Sònia  639345756 

 

COMISSIÓ D’AVITUALLAMENTS (veure annex 1): 

Formem part d’aquesta comissió la Montse Freixas ( vicepresidenta del Club) Neus Vives, Ida 

Conesa, Pili Venteo, Hermínia Martínez, Ana Herrero, Dolors Fontich, Maica ( Responsable 

material del local del Torrent de les Flors) i Montse Ribé. 

El mes de març iniciem la primera reunió d’enguany . La nostra tasca és la d’organitzar i 

coordinar els avituallaments.  Comprar i distribuir els diferents productes que es donaran a cada 

avituallament. En aquest procés també s’han de contemplar totes les gestions ( trucades, 

correus, reunions presencials..) que cal realitzar amb els proveïdors. 

Nota: Un reconeixement explícit al personal de Secretaria del Club  que han fet una molt bona 

feina. D’altra banda deixar constància que la seva tasca, com a servei de la nostre entitat, és 

imprescindible per el bon funcionament de la Comissió  Mm. 

 

Montse Ribé 

 

RESUM DE L’ACTIVITAT DELS CONTROLS DE PAS EN LA MATAGALLS-MONTSERRAT 2021 

Tot i que en general els controls de pas tingueren una activitat correcta i amb poques 

incidències, cal destacar-ne les següents: 

• Cal fer la substitució d’alguns tendals, doncs el seu estat és de deteriorament total. C-

02; C-04; C-05; C-07. També cal valorar si no caldria fer un canvi total de tots, doncs 

amb la pluja s’ha constatat que donat que és de roba, aquesta no aguanta una pluja 

com la que vàrem tenir, quedant tot xop el que s’intentava protegir. 

http://www.caliu.org/
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• Les connexions i transmissions de dades, entre les maletes de cada control i el control 

de Montserrat no ha funcionat en moltes ocasions, la majoria de vegades 

temporalment i en un cas, (C-02) durant tota la marxa, malgrat els infructuosos intents 

de reiniciar el sistema, unes vegades per col·locació de l’antena, altres per pèrdua de 

senyal i altres amb motiu desconegut. 

• Els horaris de permanència de cada control, caldria rectificar i verificar aquest temps, 

doncs tant els d’obertura (corredors 1078 i 1578 passaven abans de l’horari oficial 

d’obertura, al principi amb diferència de pocs minuts -8’; 12’, però al final amb 

diferència de 44’. I el mateix amb l’horari de tancament, l’equip escombra en el millor 

dels casos, vingué ½ hora abans del tancament oficial. 

• Els tracks de l’itinerari caldria també verificar-los, doncs tant el de Google com el de 

Wikiloc, no correspon amb la realitat, la senyalització sobre els mapes, tant controls 

d’avituallaments com de pas. 

• En la recollida de material tinguérem el problema que el C-01, en recollir el material, 

varen agafar les catifes equivocades, essent dues curtes i calia fos una curta i una 

llarga. El problema quedà resolt anant a Aiguafreda a fer el canvi de catifa, abans del 

pas del 1er marxador. 

 

Jaume Lloses 

Coordinador de controls de pas 

 

5. DORSALS I SAMARRETES 
 

a) Preparació dorsals Mm21 – Uns 1580  
 

Dia 02/09  

Cap a les 17h els dorsals van arribar al Club. 

Quatre voluntaris varen estar preparant els dorsals. 

Aproximadament una hora dos voluntaris van completar del dorsal 1 fins a 120. 

Dos voluntaris més varen col·locar les polseretes a dins del sobre, aproximadament 800. 

Les polseretes col·locades en sobres petits grapats als dorsals. 

Es necessiten sobres petits per tots el marxadors que tenen xip propi. 

Dia 03/09  

També quatre voluntaris vam estar preparant unes quatre hores la resta de dorsals. 

Aquet dia tots van quedar llestos a la sala  del Club pel dilluns.   
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Dia 06/09 

A les 16h van arribar al Club les samarretes. 

Dues caixes per talla vam pujar a la sala del Club. 

La resta les vam anar pujant quan es necessitaven, ja ubicades a la sala del cafè. 

Seria important tenir per properes edicions caixes per poder col·locar els dorsals.   

Per les properes edicions valoració si entreguem bossa d’algun patrocinador preferim si pot 

ser de paper, aquest any hem fet servir bosses Aneto als marxador que recollien a partir de 

3 o 4 dorsals.     

 

Valoració positiva del sistema de recollida dels dorsals, també molt 

positiu la ubicació a la sala d’actes per a la recollida dels dorsals i 

samarretes, espai molt ample. Respecte als voluntaris suficients, entre 

4 o 5 per dia, aquest any una mica especial per tema COVID, amb 

control d’aforament a la sala d’actes.    

 

 

b) Lliurament dorsals i samarretes al club, sala d’actes 
 

Del 6 al 16 de setembre, de dilluns a divendres, horari de 17 a 20:30h. 

Total 9 dies per lliurar dorsals. 

Primera opció recollida pel número de dorsal els primers 7 dies uns 200 marxadors, (del 6 

fins 14) exemple primer dia del dorsal número 1 al 200, el vuitè dia (el 15) 100 marxadors, el 

últim dia (el 16) per els marxadors que durant aquest dies no han pogut venir a recollir, també 

saben per altres edicions que hi ha molts marxador que faran la recollida a El Brull. 

 

Primer dia de recollida 6/09 – 152 Marxadors    

Segon dia de recollida 7/09 – 143 Marxadors 

Tercer dia de recollida 8/09 – 146 Marxadors 

Quart dia de recollida 9/09 – 150 Marxadors 

Cinquè dia de recollida 10/09 – 138 Marxadors 
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c) Incidències dia 10/09  
Marxadora dorsal 7 OLGA CAPDEVILA SÁNCHEZ, ella tenia xip propi el groc, a la seva bossa 

tenia xip blanc, hem fet el canvi amb el F Pedrós per el seu número de xip groc, HD3P3TB, xip 

blanc el tenint nosaltres. 

Un marxador no troba el seu xic groc, ha comprar un altres, F Pedrós, pot enviar un correu 

electrònic amb el canvi del nou xip groc. 

 

d) Comentaris primera setmana 
Total= 729 Marxadors un 72,90% dels 1000 marxadors que tenien que recollir. 

A data 12/09 22 marxadors donats de baixa i retornats diners 

Pendent de recollir uns 271 Marxadors 

Sisè dia de recollida 13/09 – 151 Marxadors 

A data 13/09 28 marxadors donats de baixa i retornats diners 

Setè dia de recollida 14/09 – 138 Marxadors 

 

e) Incidències dia 14/09 
Marxador dorsal 239 ISMA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ha perdut el seu xip groc, ens a comprar altre 

DG4184T, preu venda 12€, entregat els dines al Josep secretaria 

S’ha entregat xip blanca a dos marxadors, tenen xip de propietat. Enviar correu al F Pedrós 

consultes@matagallmontserrat.cat, amb la informació del seu xip de propietat, els blancs 

tornaran al Brull 

Vuitè dia de recollida 15/09 – 92 Marxadors 

 

f) Incidència dia 15/09 
Marxadora dorsal 294 HELENA ROIG, hem fet un canvi de xip blanc, dons el deu estava 

trencat, per el dorsal 3 (ANTONI GÜERRE) donat de baixa i retornat diners 

Pendent el marxador 1411, justificat mèdic per intervenció en el peu, per poder retornat els 

diners  

Novè dia de recollida – 120 Marxadors 

 

g) Comentaris segona setmana 
Total= 501 Marxadors un 89,46% dels 560 marxadors que tenien que recollir. 

El total de marxadors que han passar per el club 1230 

 

mailto:consultes@matagallmontserrat.cat
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h) Sortida El Brull 
Marxadors 270 un 81,81% dels 330 marxadors que tenien que recollir 

 

RESUM: 

Primera setmana 729 marxadors van recollir dorsal dels 1000 

Segona setmana 501 marxadors van recollir dorsal dels 1587 

 

Club          1230 

El Brull        270 

Baixes           32 

No recollits     54 

Xip croc          2 

Camioner        1 

TOTALS     1592 

 

i) Samarretes per institucions i col·laboradors 

 
F. Pedrós: 

El Brull – 7 (2M-2L-2XL-1XXL) 

Els parcs – 7 (2M-2L-2XL-1XXL) 

Montserrat – 14 (diverses mides) 

Rosa i Hermínia: 

Coll de Poses (Jaume Fonts) – 6 (2L-2XL-2XXL) 

 

Hermínia Martínez 
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6. TRANSPORTS 

a) Autobusos  
 

Resum sortits MM 2021 en autocar: 

Des de Barcelona: 5 autocars 

1 sortida 12:30 h.   63 

2      "      12:45 h.  60  

3      "      13,00 h.  59 

4      "      13,15 h.  61 

5      "      13:53 h.    8 

TOTAL                  251 

 

Des de Granollers: 1 autocar 

TOTAL 40 places ocupades 

 

Des de Monistrol: 5 autocars 

el penúltim amb només 36 places ocupades i l'últim retorn a cotxera buit 

TOTAL                 216 aprox. 

 

TOTAL places ocupades: 507 

 

Total places contractades a Autocars DURÀ i facturades. 

 

Barcelona:  306 

Granollers:   42 

Monistrol:   286 

TOTAL:        634 

 

Manel Arnau 

 



 

21 
 

 

 

b) Bitllet del cremallera 
 

 

Es van facilitar bitllets del 

Cremallera gratuïts des de 

Montserrat a Monistrol per 

facilitar l’evacuació de 

l’arribada i evitar 

aglomeracions. 

 

 

 

 

 

Finalment, un total de 887 participants van descarregar el seu bitllet a la web de FGC, dels quals 

447 es van validar al Cremallera de Montserrat. A part, es van entregar 158 bitllets a taquilles 

als participants que es van presentar amb dorsal i sense bitllet descarregat. Per tant, la factura 

corresponent per un total de 605 bitllets a 4,70€ per persona. 
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c) Furgonetes 
 

RESERVES FURGONETES ENTERPRISE MM21 
NÚM CONFIRMACIÓ TIPUS FURGO IMPORT ESTIMAT 

1883258793 Citroen Berlingo  125,25 € 

1883258664 Iveco Daily  190,72 € 

1883258552 Iveco Daily  190,72 € 

1883258472 Iveco Daily  190,72 € 

1883258267 Iveco Daily  230,94 € 

1883258237 Iveco Daily  230,94 € 

1883258195 Iveco Daily  199,45 € 
 

En general es valora negativament el servei. Falta de previsió en l’entrega de les furgonetes, 

espera de més de 30’, furgonetes brutes i en mal estat. Alguna va patir una averia. 

7. SERVEIS 

a) WC Toi-Toi 
 

 

Sortida  El Brull 
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Aiguafreda 

 

Coll de posses 
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Sant Llorens Savall 

 

 

Cami Moliner 
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Vacarises 

S - El Brull  El Brull  
1.     Aiguafreda  Ctra de Ribes 62 (devant Of Informacio Turistica) 08591 

2.     Coll de Poses C/ Major de Pinar 3     Sant Quirze Safaja 08189 

3.     Sant Llorenç  Carretera de Monistrol 77  Sant Llorenç Savall 08212 

4.     Camí Moliner 
C/camí Moliner 45-63 Matadepera 08230 (primer posar Matadepera 
centre)  

5.     Vacarisses   Pl. Major  Vacarisses 08233 

Coordenades GPS:  

     

1.     AIGUAFREDA  41º 48'57" N 2º 15' 08" E 

2.     COLL DE POSES 41º 43’ 01” N 2º 09’ 17” E 

3.     SANT LLORENÇ SAVALL 41º 40' 537'' N 2º 03' 187'' E 

4.     CAMI MOLINER 41º 37’ 34” N 2º 01’ 10” E 

5.     VACARISSES  
 41º 36’ 29” N 1º 54’ 45” E 

 

A Monistrol:  

“La ubicació de les cabines haurà  de ser a la plaça del Pont davant del bar 

els Arcs. 

 

El contacte de l'encarregat de l’Ajuntament o brigada el 2021 és 658832329 i 

es diu Ferran (7,00h a 15,00h) 
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b) Ambulàncies 
 

AMBULÀNCIES Ambulància 

El Brull 1 

Coll de Poses 1 

St. Llorenç Savall 2 

Camí Moliner 3 

Vacarisses 4 

Monestir de Montserrat 5 
 

c) Xipgroc 
 

L’empresa Championchip (xipgroc.cat) com cada any, va cobrir el servei de cronometratge a 

través de xip (de propietat i lloguer) que els participants havien de dur lligats al calçat per marcar 

els parcials a cada control de pas. Total de 10 estoretes de marcatge (8 controls + sortida + 

arribada). 

Resultats finals al moment a la seva pàgina web. 

Hi va haver alguna incidència amb participants que duien el xip més amunt del genoll i no els va 

detectar en passar pel control. 

No estava en funcionament la app amb seguiment personalitzat, a diferència de la 40ª edició. 
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8. RESULTATS DE LA PROVA 
 

https://xipgroc.cat/ca/curses/Matagalls2021/82-6km/resultats 

Els resultats no es donen per ordre de temps, pel fet de ser una travessa NO COMPETITIVA. 

 

• Van sortir: 1357 participants 

• Van arribar: 1118 arribats 

• Dels quals: 244 dones i 874 homes 

• El primer en arribar va fer un temps de: 7h54' 

• I l'últim: 23h43' 

• Temps mig d'arribada: 17h32' 

9. COL·LABORADORS 
 

CERCLESPORT Material esportiu 
ENVOL MÀRQUETING STRATEGY Material esportiu (ALTRA) 
MUTUACAT Assegurances 
DECATHLON Material esportiu 
YO PRO Menjar 
AMETLLER ORIGEN Menjar 
CAN GALDERIC Menjar 
PASCUAL Menjar 
COCA-COLA Menjar 
EL ALMENDRO Menjar 
CREMALLERA DE MONTSERRAT Transport 
VIL·LA URÀNIA Centre Cívic de El Farró 
SANTASUSANA Assegurances 

 

 

 

 

 

 

 

https://xipgroc.cat/ca/curses/Matagalls2021/82-6km/resultats
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10. Sortejos 
 

 

2 Sortejos sabatilles Altra, Lone Peak 5. 

• 1 entre tots els participants a través d’IG: 

https://www.instagram.com/p/CU79r_RIIkc/?utm_medium=copy_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CU79r_RIIkc/?utm_medium=copy_link
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• 1 entre tots els voluntaris: https://www.randorium.com/es/uN7kbsw6 

Manel Honrado, guanyador entre els voluntaris. 

Sortejos gestionats entre Envolmarketing i Comunicació CEG 

 

11. La Mm21 solidària 
 

Enguany la quantitat descomptada per Championchip dels xips retornats s’ha donat a 

l’Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia. Total 470€. 

 

https://www.randorium.com/es/uN7kbsw6
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12. Balanç econòmic 
Consulta les dades a la tresoreria del Club. 

13. Valoració i anàlisi: propostes de futur 
Última acta corresponent a la reunió de valoració de la Mm21, del passat 13 d’octubre de 2021. 

Consulta-la aquí. 

14. Documentació d'interès 

a) Autorització de menors 

b) Protocol de seguretat 

c) Reglament Mm21 

d) Carta d'agraïment a voluntaris, institucions i patrocinadors 
 

 

Documentació adjuntada tot seguit... 

Juntament amb: 

ANNEX 1 – Quadres avituallaments 

ANNEX 2 – Calendari  

ANNEX 3 – Logotip Mm21 i Samarreta 

ANNEX 4 – Dorsal i díptic 

ANNEX 5 – Medalla 
 

Aquesta memòria s’ha elaborat gràcies a la col·laboració de la Comissió Mm21, voluntaris i 

secretaria del Club Excursionista de Gràcia. 

 

comunicacio@cegracia.cat 

620 48 38 09 

https://cegracia.sharepoint.com/:b:/s/msteams_0aad97/EXOLOky4ja5PjBWYUGFh_M4Bx8t7AZBH0yJtIy-zZ2RtQw
mailto:comunicacio@cegracia.cat


 
 
 
 
 
 
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LA TRAVESSA  

AUTORITZANT PER A MENORS D’EDAT 

MATAGALLS-MONTSERRAT 2021 

Per participar a la Travessa Matagalls Montserrat cal tenir 14 anys fets i anar acompanyat 

d’una persona major d’edat. 

 

Jo, en/na ......................................................................................................................................., 

Amb DNI/NIE ..........................................., en tant que pare/mare/tutor/tutora, 

AUTORITZO en/na ......................................................................................................................., 

Amb DNI/NIE..................................., de .............................anys, a participar en la 

42a Travessa Matagalls-Montserrat, que se celebrarà els dies 18 i 19 de setembre del 2021, 

acompanyat per en/na ........................................................., amb DNI/NIE.............................., 

 

• DECLARO que conec l’exigència física i psicològica que imposa la Travessa Matagalls 

Montserrat i accepto les normes de participació exposades al reglament de la Travessa 

Matagalls Montserrat, disponible al Club Excursionista de Gràcia i al nostre web 

www.matagallsmontserrat.cat. 

• DECLARO que la persona a la qual autoritzo participar a la Travessa Matagalls 

Montserrat es troba en perfecte estat de salut, no té cap impediment físic ni psíquic 

que pugui obstruir o dificultar la Travessa Matagalls Montserrat i ha dut a terme una 

preparació prèvia escaient per participar a la travessa. 

Per tant, 

• EXIMEIXO de tota responsabilitat a l’organització de la Travessa Matagalls Montserrat 

i al Club Excursionista de Gràcia, pel que fa a les possibles conseqüències que puguin 

ocasionar sobre la salut de la persona a la qual autoritzo participar, tant durant el 

transcurs de la Travessa Matagalls Montserrat, com posteriorment, 

                                                             ....................................., ..................... de.............del 2021 

 

 
Signatura de/la participant    Signatura de la mare      Signatura del pare   Signatura de l’acompanyant 

CAL LA SIGANTURA DEL PARE, DE LA MARE O DEL TUTOR/A LEGAL. 

El document s’ha de presentar per internet o en el moment de recollir la documentació, bé al Club Excursionista de Gràcia abans del 

dia de la Travessa, en els horaris corresponents.  

Cal acompanyar-los d’una fotocòpia del DNI/NIE del/de la menor inscrit/a, una fotocòpia del DNI/NIE del major d’edat que 

l’acompanyarà i les corresponents fotocòpies DNI/NIE de les persones que autoritzen la seva participació. 

MÉS INFORMACIÓ A: consultes@matagallsmontserrat.cat 

http://www.matagallsmontserrat.cat/
mailto:consultes@matagallsmontserrat.cat


 

 

 

93 237 86 59 / 620 48 38 09 

Passatge Mulet 4, 08006 - Barcelona 

 

 

Jordi 1992 

 

 
 
 
 
 
 
Benvolgut Sr. XXX,  
 
El passat 18 i 19 de setembre el Club Excursionista de Gràcia va organitzar la quaranta-dosena edició de 
la Travessa Matagalls Montserrat, la Mm21, en la qual 1.357 persones van sortir del Brull per intentar 
completar el recorregut de 82,6 km del Matagalls fins a Montserrat amb menys de 24 hores, 1118 ho van 
aconseguir. 
 
La realització de la ja històrica Matagalls Montserrat no seria possible sense la inestimable ajuda dels 
voluntaris i voluntàries del Club Excursionista de Gràcia que hi col·laboren, però tampoc sense el suport 
de les institucions, patrocinadors i col·laboradors que ens ajuden perquè tot funcioni durant el cap de 
setmana de la Travessa i en general les persones, com vostè, que s’hi van implicar desinteressadament. 
  
És per aquest motiu que des del Club Excursionista de Gràcia, en nom de la seva Junta Directiva i de la 
Comissió que organitza la Travessa, volem fer-li arribar el nostre agraïment.  
 
Aprofitem l’ocasió per dir-li que pròximament penjarem les fotografies de la travessa a la nostra pàgina 
www.matagallsmontserrat.cat. 
 
 
 
Rebi una salutació ben cordial,  
 
 
Jose Francisco Lloret i Moreno 
President del Club Excursionista de Gràcia                                            Barcelona, 27 de setembre 2021 

http://www.matagallsmontserrat.cat/












 
 
 
 
 
 
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LA TRAVESSA  

REGLAMENT 

MATAGALLS-MONTSERRAT 2021 

 

1. La Mm és una caminada de resistència individual i no competitiva per 

muntanya que té per objectiu efectuar-la en menys de 24 hores, i es fa en 

memòria del gran excursionista que fou Mn. Jaume Oliveras, que la realitzà 

per primera vegada el 4 d’agost de 1904. L’organitza el Club Excursionista de 

Gràcia, sense afany de lucre, mitjançant la inestimable col·laboració 

voluntària i altruista dels seus associats.  

2. El nombre de participants es limita a 1.500 

3. Per participar cal tenir 14 anys complerts el dia de la prova. Les persones 

menors de 18 anys estan obligades a lliurar una autorització escrita dels 

pares o tutors. Si tenen menys de 16 anys, a més, han d’anar acompanyats 

d’una persona adulta durant tot el recorregut, que sota cap circumstància 

podrà continuar la prova sense el menor. 

 
4. Inscripcions: La inscripció a la prova és personal i intransferible.  

La no participació no implicarà la devolució de l’import de la inscripció.  

L’organització no assumirà cap responsabilitat ni retornarà l’import de la 

inscripció, si l’esdeveniment queda suspès o ajornat per causes de força 

major. 

Excepcionalment fins a finals d’agost i exclusivament en casos 

justificats es retornarà part de la inscripció. 

 

5. Sortida: Tindrà lloc al nucli del Brull (al Montseny) en grups de 10 

participants per minut, entre les 15 i les 17:30 hores del dia 18 de setembre 

de 2021. 

 

Cada participant sortirà a l’hora i minuts indicada al seu dorsal.  

 

           *Zona de control de temperatura  

Per accedir al recinte de sortida del nucli d’El Brull (al Montseny), s’establirà 

una zona de control de temperatura.  
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Es prendrà la temperatura a tothom que hi vulgui accedir, ja sigui esportista, 

membre de l’organització o altres persones vinculades amb l’esdeveniment.  

 

S’impedirà l’accés a tota aquella persona que tingui febre (> 37,5 ºC). 

 

A l’interior del recinte, així com als avituallaments, serà obligatori dur la 

mascareta en tot moment, no es podrà treure fins que s’arribi a una distància 

prudencial de la sortida. 

 

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la travessa, per bé que 

l’organització, excepcionalment, podrà suspendre-la o modificar-ne el 

recorregut. 

 

Es recomana als participants que es presentin sols a la sortida, si pot ser amb 

els mitjans de transport que facilita l’organització i amb la mínima antelació 

a fi d’evitar aglomeracions. 

 

Amb aquest objectiu de limitar aglomeracions i a diferència d’altres anys, no 

s’habilitarà a la sortida cap mena d’aparcament per acompanyants. 

 

 

6. Recorregut: La marxa té un recorregut de 82,6 Km i un desnivell acumulat 

de ± 5.773 metres. Hi haurà punts d’avituallaments i controls durant tot el 

trajecte. 

 

7. Senyalització: El recorregut està senyalitzat amb marques verdes i 

vermelles, amb cintes als llocs més dubtosos.  

 

En els trams que transcorren dins dels parcs naturals, aquest mateix 

marcatge figura als pals establerts pel servei de Parcs Naturals de la 

Diputació de Barcelona.  

 

Una aspa amb aquests colors indica: “direcció equivocada”.  

 

Si en algun moment perdeu les marques, retrocediu fins a recuperar la 

darrera i busqueu la següent. 
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8. Avituallaments: Per aquesta edició i de forma excepcional els punts 

d’avituallaments seran de pas i no s’hi permetrà parar, de la mateixa manera 

que a la sortida no s’hi permetrà l’aparcament de vehicles d’acompanyants. 

L’organització entregarà una bossa individual a cada marxador al 

corresponent avituallament perquè pugui seguir caminant sense aturar-se. 

 

A cada avituallament hi haurà punts d’aigua, en els quals voluntaris 

degudament protegits seran els encarregats d’administrar-la. 

 

9. Classificació: Els participants i les participants que no inverteixin més de 24 

hores en efectuar el recorregut de la marxa i no hagin estat desqualificats 

es consideraran classificats. 

 

Un equip escombra realitzarà tot el recorregut des de l’inici, i,  a més a més 

d’anar retirant la senyalització, serà l’encarregat d’anar tancant els controls 

a l’hora estipulada per cada un d’ells. 

 

Qualsevol participant que sigui avançat en un control per l’equip escombra, 

es considerarà desqualificat i haurà d’abandonar la prova, en considerar que 

no podrà complir amb l’horari de tancament dels controls. 

 

10.  Arribada: Un cop feta la pertinent comprovació d’entrar dins el temps 

establert es farà entrega del record commemoratiu i caldrà abandonar tan 

aviat com sigui possible la zona, a fi d’evitar aglomeracions. Tots els 

marxadors tenen sense cost la baixada amb cremallera fins a Monistrol. 

 

11. Seguretat: Donades les característiques de la caminada, amb un llarg 

itinerari i un alt nombre de participants, l’organització disposarà de diferents 

punts d’assistència mèdica bàsica per a petites cures repartits pel recorregut. 

Tanmateix, s’haurà coordinat amb els serveis públics i privats escaients 

(ambulàncies, Bombers, GRAE) per tal de poder assistir i evacuar a tots 

aquells participants que per motius mèdics greus i extrems ho precisin. Si us 

trobeu o presencieu una situació de prou gravetat que requereixi assistència 

o evacuació del servei d’emergència i rescat, truqueu al 112 i comuniqueu-

ho a l’Organització. 

 

Els participants no seran evacuats de cap punt de l’itinerari a excepció del 

supòsit ara esmentat, havent de cercar ells mateixos mitjans de transport. 

Els participants no federats queden coberts per una assegurança d’accidents 

concertada per l’organització i poden consultar les seves prestacions i 

condicions adreçant-se a l’entitat organitzadora. 
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Els participants que disposin de la llicència federativa queden coberts única 

i exclusivament per la seva pòlissa federativa. 

 

L’equip escombra sortirà el dissabte 18 de setembre a les 17:30h d’El Brull i 

serà l’encarregat oficial de tancar els controls de pas. 

 

L’organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin 

rebre o produir els participants. 

 

8. DESQUALIFICACIONS.  

Serà motiu de desqualificació:  

 
✓ No passar per tots els controls en els horaris establerts o no mostrar el pitral. 
✓ Invertir més de 24 h en realitzar la prova. 
✓ No comunicar al control més proper qualsevol accident que hagi observat.  
✓ Embrutar l’itinerari o malmetre l’entorn natural, humà i material. 
✓ Contravenir les normes generals de convivència i de companyonia esportiva. 
✓ La manca d’equipament de seguretat adient per a la realització de la travessa o 

per la circulació, segons disposa l’article 123 del vigent Reglament General de 
Circulació, que estableix que els participants portin elements lluminosos o 
reflectants homologats quan caminin, de nit o en condicions de baixa visibilitat, 
per carreteres obertes a la circulació, per vies obertes al tràfic de vehicles. 

✓ No anar proveït de mitjans de protecció personal en cas d’accident o 
abandonament, com ara portar una manta tèrmica. 

✓ Utilitzar un pitral que no correspongui al DNI del participant, fet que exclou de 
l’assegurança els dos afectats de la infracció. 

✓ No fer la totalitat del recorregut a peu o per l’itinerari senyalitzat. 
✓ Ser avançat per l’equip escombra. 
✓ Contravenir les normes contingudes en el present reglament o les que 

l’organització pugui establir en el transcurs de la marxa. 
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Material obligatori durant tota la marxa: 

• Motxilla, ronyonera o similar. 

• Recipient per a la reserva mínima d’un litre d’aigua. 

• Manta tèrmica d’1,4 x 2 m mínim. 

• Mòbil amb bateria carregada. 

• És obligatori dur durant tota la travessa, segons disposa l’article 123 del 

vigent Reglament General de Circulació, elements lluminosos o reflectants 

homologats,  

• frontal amb piles de recanvi. 

L’organització pot fer revisió d’aquest material, abans, durant o al final de la prova. 

Seguretat: Els participants hauran de complir les normes de circulació viària en els 

trams de nucli urbà i carretera. L’organització tindrà controls de seguiment en els 

punts més conflictius. 

Els trams del recorregut i encreuaments de carreteres que presentin perill estaran 

degudament senyalitzats. L’organització no es fa responsable dels accidents o danys 

que puguin patir o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los i que la 

prova es desenvolupi amb normalitat. 

Medi ambient: Com a mesura envers el medi natural NO hi haurà gots als 
avituallaments. En l’entrega de dorsals, es facilitarà a tots els participants un got 
per poder reutilitzar-ho durant tota la marxa. 

Obligacions del participant: 

• Dur el dorsal visible i el DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre 

identificat de l’organització que ho sol·liciti. 
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• Seguir les indicacions donades pels membres de l’organització. 

• Comunicar al control més proper qualsevol incidència o accident que hagi 

observat. 

• En cas d’abandonament comunicar-ho en el control més proper o a qualsevol 

membre de l’organització. 

• Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència. 

• Proveir-se del material de seguretat que exigeixi l’organització. 

• Respectar les propietats, per on passi la caminada. 

• No malmetre la natura i no llençar cap mena de deixalla. 

L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament serà motiu de 

desqualificació. 

Responsabilitat: En consideració a les característiques de la marxa, distància i 

desnivell, es requereix un nivell de preparació físic i psíquic òptim per realitzar-la. 

L’organització no està obligada a demanar cap certificat mèdic, si bé té la potestat 

d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o 

durant aquesta, així i tot, l’organització no es farà responsable de qualsevol 

patologia mèdica que pateixi el o la participant durant la prova o hores posteriors a 

la finalització d’aquesta. 

Pel fet d’inscriure’s a la marxa, el o la participant declara conèixer i acceptar aquestes 

normes alliberant a l’entitat organitzadora, organitzadors i voluntaris, i al CEG de 

tota responsabilitat pels accidents, negligències i danys a tercers durant el transcurs 

de la prova. 

Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització. 

Aquest reglament està basat en el reglament del Circuit Català de Caminades de 

Resistència de la FEEC. 
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ANNEX: 

Tal com exigeix el reglament, no es pot llençar cap mena de deixalla a terra. Porteu-

les damunt i dipositeu-les en les papereres dels avituallaments o en els contenidors 

de les poblacions per on passem. 

L’organització pot demanar identificació als participants i les participants per accedir 

als avituallaments. 

No està permès que els participants i les participants en la marxa portin animals de 

companyia durant aquesta. 

Matagalls-Montserrat és una marxa de resistència de caràcter no competitiu. Per 

tant, el llistat que es publicarà posteriorment al dia de la marxa amb els noms dels 

classificats i el temps emprat serà per ordre alfabètic i no d’arribada. 

El participant ha de ser conscient que si abandona la prova, haurà de trobar, pel seu 

compte, els mitjans necessaris per tornar al seu domicili. 

Important: En cas d’accident o indisposició greu, truqueu al telèfon que 

l’organització fa constar a 620 48 38 09. 

Drets d’imatge, el sol fet d’inscriure’s a la Mm, autoritza expressament a 

l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les 

persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tota mena de suport 

gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts 

i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i 

futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible prorroga un cop 

finalitzat el període previst. 

Els participants permeten explícitament que el seu nom i sexe siguin publicats a les 

llistes d’inscrits, així com a les de resultats. 

Protecció de dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades pel 

participant en la inscripció a la prova, seran tractades pel Club Excursionista del 

Gràcia amb la finalitat de gestionar les inscripcions i classificacions de la Mm, així 

com per mantenir-lo informat de les pròximes edicions d’aquesta. Podeu exercir el 
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vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Club Excursionista de 

Gràcia, Passatge  Mulet, 4 - 08006 -Barcelona. 

NORMES D’INSCRIPCIÓ A LA TRAVESSA 
MATAGALLS-MONTSERRAT 2021. 
Les inscripcions només seran per internet, així com tot el procés: la preinscripció, 

inscripció i pagament (també el xip per als que no en tinguin i si es vol també 

l’autocar). 

Entra a http://www.matagallsmontserrat.cat 

*** LES INSCRIPCIONS ES LIMITARAN A 1.500 INSCRITS.*** 

Punts de recollida de la documentació, samarreta i xip: 

S’habilitaran taules amb la suficient amplitud per garantir l’espai mínim de dos 

metres entre el personal de l’organització així com dels esportistes que realitzen les 

gestions de comprovació de la inscripció i recollida del dorsal.  

A la taula hi haurà gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans abans de fer 

els tràmits oportuns.  

Es recomana portar el justificant al mòbil per a evitar el contacte físic.  

 Pots anar a recollir la documentació, samarreta i Xip si l’has comprat: 

El dia indicat al justificant al Club Excursionista de Gràcia ( Ptge. Mulet, 4, 08006 

Barcelona), de 17h a 20:30h. 

A El Brull, el dissabte 18 de setembre a partir de les 12:h. recorda que el justificant 

també serveix com a bitllet d’autocar en cas que l’hagis comprat  

No s’admetrà cap baixa ni canvi de titularitat de les inscripcions. El dorsal i la 

inscripció són personals i intransferibles. 
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Preu de la Mm 21: 

20€ Per als socis del Club Excursionista de Gràcia amb més d’un any d’antiguitat. 

46€ per als titulars de la llicència anual de la FEEC. 

51€ Per la resta de participants. 

 

Els drets d’inscripció inclouen:  

Avituallament en 6 punts de l’itinerari, amb contingut excepcional seguint les 

normes COVID. 

Bitllet de baixada amb el cremallera de Montserrat a Monistrol 

Assegurança d’accidents per als no federats segons la pòlissa subscrita per 

l’organització. 

Assistència mèdica bàsica per a petites cures a 4 punts de l’itinerari. 

Samarreta de la Mm21 i record a tots els classificats.  

No inclouen: 

Evacuació del participant des de qualsevol punt de l’itinerari, a menys que obeeixi a 

situacions mèdiques greus i extremes. 
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Transport organitzat: 

Per tal de facilitar l’accés al punt de sortida, l’organització concerta algunes 

empreses transportistes perquè realitzin en autocar el trasllat, fins a la sortida al 

nucli d’El Brull: 

Sortida de Barcelona, (del monument dels Mistos C/ Pare Mariana-Av. Cardenal Vidal 

i Barraquer metro Montbau L3 ) a l’hora que us indiqui el justificant del dissabte 18 

de setembre. 

Sortida d'estació RENFE Granollers a l’hora que us indiqui el justificant del dissabte 

18 de setembre. 

Sortida del pàrquing del Cremallera de Monistrol a l’hora que us indiqui el justificant 

del dissabte 18 de setembre. 

 

 



57km [20:00h - 8:30h]
Donut
Barreta energètica de cereals
Formatget
Poma
Batut al cacau
Suc de fruita

82km [23:30h - 17:30h]
Snacks de xocolata amb
avellana
Coca-cola o Aquarius

27,2km [17:00h - 0:00h]

Galetes de xocolata
Fruits secs
Torrades
Secallona
Poma
Yo Pro (Danone)

A1
AIGUAFREDA

 10,7km [15:30h - 20:00h]
Pa de pessic de xocolata

Barreta proteica (El Almendro)
Fruits secs

Plàtan
Coca-Cola

42km [18:30h - 4:00h]
Barreta energètica 

de cereals
Fruites ensucrades

Entrepà de formatge
Plàtan

Coca-cola o Aquarius

71,70km [22:00h - 13:30h]
Napolitana de xocolata

Fruits secs
Entrepà de llonganissa

 Plàtan
Beguda isotònica

Hauràs de dur una

motxilla on poder-te

endur el menjar de cada

avituallament.

A2 
COLL DE POSES

A4
CAMÍ MOLINER 

A6
MONESTIR DE
MONTSERRAT

A3 
SANT LLORENÇ SAVALL

A5 
VACARISSES

AVITUALLAMENTS

RECORDA QUE:

Els avituallaments

seran llocs de pas, no

hi podràs parar.

Segueix la marxa i

evita aglomeracions!

Hi haurà punts d'aigua

a cada avituallament!

Amb el suport de: I la col·laboració de:



Logo i samarreta Mm21 

 

 

 

 



Díptic i dorsal Mm21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medalla Mm21 

(opcions de medalla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passió per la Matagalls!

La Matagalls Montserrat col·labora amb:
 

Passatge Mulet 4, 08006 - Barcelona

Tel. 93 237 86 59 | 620 48 38 09 (WhatsApp)

consultes@matagallsmontserrat.cat

comunicacio@matagallsmontserrat.cat

cegracia@cegracia.cat

 
www.matagallsmontserrat.cat



www. matagallsmontserrat.cat

segueix-nos a:




