
GGRRÈÈVVOOLL    

NNºº  11,,  AANNYY  11  
EEDDIICCIIÓÓ  TTAARRDDOORR  22000077  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
   

  LLAA  GGEEOOLLOOGGIIAA  DDEELL  TTEERRMMEE  DDEE  CCOOLLLLBBAATTÓÓ  
  DDUUEESS  PPRROOPPOOSSTTEESS  PPEELLSS  VVOOLLTTAANNTTSS  

  AASSCCEENNSSIIÓÓ  AALL  PPIICC  DDEE  MMAAUUBBEERRMMEE  
  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  SSEECCCCIIÓÓ  IINNFFAANNTTIILL  II  JJUUVVEENNIILL  

VVIIAA  DD’’EESSCCAALLAADDAA::  LL’’AARREESSTTAA  JJAANN  
  AAGGEENNDDEESS  PPEERR  LLAA  TTAARRDDOORR

 



GRÈVOL 
Nº 1, any 1 
Edició Tardor 2007 
 
 
EDITA:  4000peus 
  Associació Excursionista  
 Collbató 
 

 
 
 
JUNTA DIRECTIVA: 
 
President: Josep Anton Serra 
Vicepresident: Antoni Sorribes 
Secretària: Montserrat Rovira 
Tresorer: Eudald Llagostera 
Vocals:  Jaume Llopart 
  Montserrat Lopez 
  Anna Ripol 
  David Martí 
  Jordi Borràs 
 
SEU SOCIAL: Plaça de l’Església, 7 
  Collbató 
  (“Cal Meteocoll”) 
 
TELÈFON: 629 72 20 13 
PÀGINA WEB: 4000peus.collbato.info 
E-MAIL: 4000peus@collbato.info 
 
EQUIP DE REDACCIÓ: 
 
  Jordi Borràs 
  David Martí 
 
HAN COL·LABORAT EN LA REDACCIÓ 
D’AQUEST NÚMERO 
 
  Assumpta Musset 
  Daniel Gutiérrez 
  Eudald Llagostera 
  Aniol Garcia 
  Luis Alfonso “Luichy” 
  Joan Arnau 
  Jordi Gubern 

 
EDITORIAL 
 
L’Associació Excursionista Collbató 4000peus, és 
una entitat que, si bé la seva raó de ser és 
essencialment la promoció de l’excursionisme i el 
foment d’aquelles activitats que es desenvolupen 
a la natura, volem que tingui un important 
component cultural. 
La nostra tasca està enfocada per a organitzar 
sortides per anar a la muntanya i conèixer llocs 
nous.  
L’entitat 4000peus es presenta, doncs, com un 
espai obert a totes aquelles persones que tinguin 
com a lleure gaudir de la natura i la seva 
conservació, que vulguin gaudir fent esport, però 
sense necessitat de competir. 
4000peus és ja una entitat reconeguda per la 
Federació Catalana d’Excursionisme, i compta ja 
amb quasi 90 socis de totes les edats. A 
l’actualitat ja estan en marxa les seccions 
d’alpinisme i senderisme, i estem treballant per 
posar en funcionament la secció d’escalada i la 
secció infantil i juvenil. 
La revista “Grèvol” vol ser el medi de comunicació 
per tots els socis de l’associació, i un lloc on 
tothom trobi el seu racó per participar-hi i on pugui 
aportar la seva opinió.  
A Collbató es demanava un centre excursionista, i 
ja el tenim. Aprofitem-ho. 
 
4000peus 
 
 
 
 
NOTA: 4000peus adverteix als lectors d’aquest 
butlletí que la pràctica dels esports de 
muntanya comporta riscos i aconsella 
extremar les precaucions. 

 
LLOC DE TROBADA I TELÈFONS: 
 
Cada dijous, de 20 a 22 h, a la seu social a la plaça de l’Església, 7 (Cal Meteocoll) 
 
Telèfons:  Josep Anton Serra   629 72 20 13 
  Jordi Borràs    609 48 46 13 
  David Martí    670 87 81 33 
 
e.mail:  4000peus@collbato.info 



LA GEOLOGIA DEL TERME DE COLLBATÓ 
 
Daniel Gutiérrez 
 
El terme de Collbató queda enquadrat dins del que 
s’anomena la Serralada Prelitoral Catalana, on aquí, la 
màxima expressió és la muntanya de Montserrat, que no és 
sinó, com veurem, un relleu residual i no una veritable 
muntanya de plegament. 
 
Podem dividir el terme, atenyen a la morfologia i el relleu que 
trobem, en 3 sectors ben diferenciats. 
 
El primer i més evident, és la pròpia muntanya de Montserrat 
(1). Imponent relleu format per acumulació de còdols 
cimentats formen un tipus de roca anomenada conglomerat. 
Aquests conglomerats són originats pels rius que a inicis del 
període Eocè (Terciari Mig) baixaven del massís 
Catalanobalear, dipositant potents masses de sediments a la 
vora d’un golf de la Depressió de l'Ebre, envaïda en aquells 
moments per un mar. Al assecar-se aquesta conca per 
evaporació, l’erosió  s’emportà els materials més fins dels 
voltants del delta de Montserrat i quedà enlairada la 
muntanya; per això es diu que és un relleu. Cap a l’altra 
vessant de Montserrat, vers el Llobregat, hi ha nivells 
intercalats d’argiles i margues amb fòssils marins que han 
permès datar els sediments, i que representen pujades i 
baixades del nivell del mar (anomenades regressions i 
transgressions marines). Els posteriors moviments tectònics 
(falles, desplaçaments, corriments de terres, etc) provoquen 
la xarxa de diàclasis (o sigui, fissures o esquerdes més o 
menys verticals) en els conglomerats ja dipositats, i que són 
els responsables de la morfologia tan peculiar del relleu 
montserratí, amb agulles i espadats. 
 
Més al Sud trobem la segona unitat estructural del nostre 
paisatge. El formen el conjunt de relleus de pedra calcària 
que passa pel Pujolet, pel casc antic del poble i pels forns de 
calç (2). Aquest conjunt està format per estrats de pedra 
sorrenca a la base, en contacte amb llicorelles del paleozoic 
(pissarres que afloren per exemple sota l’ajuntament vers la 
carretera), i una sèrie superior de roques calcàries, dures, 

que eren aprofitades per fer calç i per construir una bona part 
de les cases antigues del poble (fins i tot el coronament del 
campanar d'Esparreguera). Aquests nivells, molt plegats i 
regirats (al Pujolet, els estrats estan verticals, i als forns de 
calç, fins i tot invertits) pertanyen al període anomenat 
Muschelkalk, englobat dins del Triàsic mig-superior, que 
correspon al primer nivell del període Secundari. Són els 
únics nivells (tret d’algun tram del torrent de la Salut) que han 
fornit de fòssils el terme de Collbató. Alguns d’aquests són de 
molta importància pel registre fòssil mundial dins el grup dels 
equinoderms i més concretament entre les holotúries o 
cogombres de mar. Aquí s’ha creat un nou gènere 
anomenat Collbatothuria, que ha escampat el nom del 
nostre poble entre els paleontòlegs d’arreu del mon, i els 
exemplars dels quals resten actualment exposats al Museu 
Britànic de Londres. 
 
La tercera unitat és el conjunt de plans (fortament urbanitzats 
i solcats per la autovia) i turons suaus que formen el sector 
sud del terme (3). És una barreja de relleus paleozoics (era 
Primària) en forma de pissarres setinades molt desfetes. 
Estan en contacte discordant (per mitjà de falles o 
trencaments més o menys marcats) amb sediments molt més 
moderns (finals del Terciari i Quaternari) de tipus continental, 
producte de riuades, i formats per argiles, graves, sorres i 
conglomerats argilencs i sorrencs (els de Montserrat, en 
canvi, són de ciment calcari). Aquests estan originats 
majoritàriament com a peus de muntanya, per l’erosió de 
Montserrat. Totes les planes plantades d’antic al peu de la 
muntanya i les rieres de Can Dalmases i les que baixen del 
Bruc, en són exemples (4). 
 
Així doncs, a grans trets, podem dir que totes les eres 
geològiques estan representades al nostre terme, desde les 
pissarres primàries (a Can Dalmases i sota l’ajuntament), les 
calcàries i gresos secundaris del Pujolet, el castell i els forns 
de calç, i el Terciari i Quaternari, sobretot per la muntanya de 
Montserrat, les planes i les rieres del vessant sud. 

 
 

 
Font de la imatge: Institut Cartogràfic de Catalunya 



DUES PROPOSTES PELS VOLTANTS 
 
Assumpta Musset 
 
Les Coves de Collbató 
 
Sortida el dia 16 de setembre, a les 8’30 h del matí, a 
la plaça de l’Església. 
L’excursió transcorre per la cara sud del massís 
montserratí, per la que podríem anomenar la ruta de 
les coves de Collbató. Comença a la zona dels Graus, 
traspassa el torrent de la Codolosa i segueix fins a les 
Soleies, entre marges de pedra seca i oliveres 
abandonades. La formació d’aquestes cavitats va 
començar ara fa uns 4 milions d’anys, al període 
Pliocè. 

- La Cova de les Arnes és una balma petita 
situada a prop de la drecera de Fra Garí i on, molt 
possiblement, hi havia hagut arnes d’abelles. 
També degué ser emprada com a barraca o corral, 
ja que hi ha uns rudimentàris canals que recullen 
l’aigua de la pluja, que és emmagatzemada al fons 
de la cavitat, i una paret que clou el recinte. 

- Les coves Gran i Freda són situades a l’altra 
banda del torrent de la Codolosa i ambdues foren 
ocupades pels homes primitius des del paleolític 
fins a l’època ibèrica, tot i que les restes més 
importants són del Neolític i tenen entre 5.000 i 
7.000 anys d’antiguitat. La cova Gran és ampla i 
assolellada i va servir com a lloc d’habitatge. La 
Freda, més humida, va ser utilitzada per enterrar 
els morts. Els arqueòlegs hi han trobat destrals de 
pedra, ganivets de sílex, vasos de terrissa i restes 

humanes 
(ossos). 

- Les coves del 
Salnitre, són les 
més grans i 
conegudes. Van ser 
ocupades des del 
paleolític i al seu 
interior s’hi ha 
aparegut moltes 
restes (ganivets, 
destrals, punxons, 
terrissa, etc.), la 
majoria del neolític. 
Les més importants 
són els vasos, olles i 
gerres de ceràmica 
adornades amb 
dibuixos i sanefes 

fetes amb unes petxines anomenades cardium, i que 
són conegudes amb el nom de ceràmica cardial o 
montserratina. 
Durant el segle XIX van ser visitades per intel·lectuals i 
artistes (Santiago Russinyol o Ramon Cases) i van ser 
enllumenades l’any 1934. 

 

 

 

Passejada per les masies de Castellolí 
 
Sortida el dia 1 de desembre, a les 9’00 h, a les 
piscines. 
L’excursió, d’unes tres hores, transcorre per la banda 
oriental del terme de Castellolí, a tocar dels límits amb 
el Bruc. Comença al coll del Bruc i segueix l’antic camí 
de Barcelona a la Pobla de Claramunt, passant per 
Sant Pau de la Guàrdia. 
Molt a prop de la sortida, i al capdamunt d’una 
cinglera, hi ha la primera masia: Can Soteres, 
coneguda fins al segle XVIII com el mas de la Mola de 
la Molella i que a l’Edat Mitjana havia acollit un petit 
grup d’habitatges format per set cases. Des de l’era de 
can Soteres hi ha una magnífica vista d’algunes valls 
(Sant Feliu), serres (de l’Aguilera, la Perera, etc.) i 
masies (can Tardà) de Castellolí i dels termes veïns 
(Òdena, Maians, la Guàrdia i el Bruc). 
Continuarem transitant per aquest antic camí fins a 
can Muset, ja a al fons de la vall. Abans, però, haurem 
vist les restes del maset Artigues: un mas medieval, 
que restà ensorrat i abandonat durant centúries fins 
que al segle XVII fou bastit de nou. Can Muset és una 
masia relativament moderna, construïda a principis del 
segle XVIII per Vicenç Muset, en substitució de la casa 
que posseïa dalt del turó del castell de Castellolí. Fou 
ampliada posteriorment amb una torre modernista. 
La següent parada és a la masia de can Jaume 
Bruguers, coneguda a l’Edat Mitjana com el mas 
Baró. La família Brugués hi viu, com a mínim, des del 
segle XV, tot i que aleshores els seus avantpassats 
duien el cognom Baró. També són els propietaris del 
castell de Castellolí. 
Tot seguit pujarem fins al castell per veure les restes 
de l’antiga fortalesa, amb els baluards i muralles, i de 
les construccions que hi hagué: l’església castral de 
Sant Vicenç, la casa del Senyor, la casa de Joan 
Nadal i el mas de Mateu Esteve. 
Un cop acabada aquesta visita tornarem cap a can 
Soteres,  passant per torrent del Pas i per la Font del 
Ferro. 
 



ASCENSIÓ AL PIC DE MAUBERME (vessant francès) 
 
Eudald Llagostera 

Dia 22 de setembre.  

PROGRAMA: 

• Sortida de Collbató, Rambla Mansuet a les 4h. 

• Itinerari cotxe : Collbató – Manresa – Berga – Túnel del 

Cadí - Puigcerdà – Coll del Pimorén  – Ax les Termes – 

Foix – Sant Girons (hi podríem fer un café?) – Castillon en 

Couserans – Eylie. 

• Inici de l’excursió a les 8 aprox. Sense dificultats tècniques 

però llarga: 2000 metres de desnivell: Eylie – Cabana 

d’Urets 1947 m -  Port de Urets 2512 – Pic de Mauberme 

2880m. aprox. a les 13h. 

• Baixada pel mateix camí. Arribada prevista a Eylie a les 18h. 

• Tornada a Collbató pel mateix camí de l’anada. Podríem fer un mossec a Guardiola de Berga. 

Per més detalls, contacteu amb Eudald LLagostera, telèfon 670 038 078 

NOTA: Cal portar tot l’equip necessari: roba, calçat, menjar, beguda, material tècnic, etc 

PRESENTACIÓ DE LA SECCIÓ INFANTIL I JUVENIL 
 
Es formaran dos grups: 
 
1er Grup:  nens i nenes de 4t, 5e i 6e de primària 
2on Grup: nois i noies de 1er 2on 3er i 4t de ESO 
 
Pels nois i noies a partir de 16 anys, hi haurà la possibilitat de cursos específics  sobre alpinisme, esquí i escalada. 
 
CALENDARI DE SORTIDES: 
 
1er Grup:  1 sortida mensual (dissabte o diumenge, a determinar) 
  3er mes, un cap de setmana sencer 
 
2on Grup:  Mateix calendari en diferents dies 
 
ACTIVITATS A REALITZAR 
 
1er Grup:  Senderisme (orientació, grimpades, coneixement de l’entorn natural...) 
 
2on Grup:  1er Trimestre: Senderisme, mitja muntanya 
  2on Trimestre: Neu (raquetes, esquí...) 
  3er Trimestre: Iniciació a l’escalada 
 
 
NOTA: Tots els nens i joves que vulguin participar en aquestes activitats, caldrà que estiguin associats a 4000peus Associació 
Excursionista Collbató. 
 
 
Més informació: 
 
A partir de setembre es complementarà la informació, que es podrà consultar a la pàgina web 4000peus.collbato.info, i es publicarà al butlletí 
Collbató Informa, a cartells de botigues, i a l’Agenda Cultural. 
També es fixarà una reunió informativa el mes de setembre (a determinar el dia) per acabar de concretar tots aquests temes. Podeu sol·licitar 
més informació adreçant-vos per e-mail a l’adreça 4000peus@collbato.info 



VIA D’ESCALADA: L’ARESTA JAN 
 
Text: Aniol Garcia 
Dibuix: Luis Alfonso “Luichy” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnífica via oberta per l’Albert Crusat i l’Albert 
Orgué l’any 2004. Es tracta d’un dels itineraris 
més llargs de Montserrat i que ens permet pujar 
al Serrat de les Garrigoses per un magnífic 
esperó. La via ressegueix tota l’aresta a través 
d’una roca excel·lent, amb uns passatges 
fantàstics i alguns trams divertits. 
 
L’itinerari comença al camí de la Cova Freda, a 
dos minuts de l’aparcament de les Coves del 
Salnitre. Està perfectament equipat amb 
parabolts i les reunions preparades per a rapelar 
amb una corda de 60 m. Com podem veure a la 
ressenya, hi ha una variant més fàcil que ens 
permetrà gaudir de l’aresta si el nostre nivell és 
més baix (6a obligat). 
 
Molta precaució de no tirar pedres en els trams 
fàcils. Heu de pensar que just per sota hi passa 
la carretera de les Coves. Si pot ser eviteu els 
caps de setmana. 

 

Situació: Serrat de les Garrigoses 
Desnivell: 545 m 
Nivell: 7a o 6b 



 

AGENDA 4t TRIMESTRE     4000peus 

         
DATA LLOC DE SORTIDA   HORA I LLOC DE SORTIDA NIVELL I CONTACTE DESNIVELL TELEFON 
          DURADA      

16/09/2007 Coves de Montserrat 8,30 Plaça de l'Església A   3-4h* Jordi Borràs 200 m  609 48 46 13 

22/09/2007 
Pic de Mauberné (Vall 
d'Aran) 4,00 Rbla. Mansuet C   10h 

Eudald 
Llagostera 2000 m 670 038 078 

06/10/2007 Montsec     Piscines A   4-5h David Martí   670 878 133 

20/10/2007 Montseny     Piscines B   4-5h Antoni Sorribes   93 777 05 36 

10/11/2007 Castellolí (geologia)   9  Piscines A   4-5h David Martí < 100 m  670 878 133 

18/11/2007 Montserrat (Sant Joan)   8,30 Plaça de l'Església A   3’5h Jordi Borràs  650 m 609 48 46 13 

01/12/2007 Castellolí   9,00 Piscines A   3h Montse López  < 100 m 652 26 79 71 

(*)  Durada en funció del temps de visita a cada cova; cal portar lot     
         
Escala dels nivells:        
         
A Fàcil, apta per tothom       
B Mitjana, sense grans dificultats, adequada per qualsevol excursionista en forma   
C Difícil, sense dificultat tècnica, però llarga   
D Difícil, amb dificultats tècniques, per a excursionistes amb experiència    

 

CALENDARI DE CURSES DE MUNTANYA 
Joan Arnau 

 Curses de Muntanya 
  Agost / Desembre 2007     Travesses 
          BTT 
Dia  Prova Població Km. Web/ Contacte 
 Setembre 

01 Carros de Foc (Sky runner) Aigüestortes 60 http://www.carrosdefoc.com/ 
02 Cursa de la vinya Sant Llorenç d’Hortons 10 http://www.cursadelavinya.com/ 
08 Nocturna Burriac Atac Vilassar de Mar 15 http://www.burriacatac.cat 
09 Cursa Muntanya Montesquiu Montesquiu 12 http://www.l-aem.cat/ 

15/16 Matagalls- Montserrat Coll Formic 83 http://www.cegracia.cat/ 
16 Cursa del Taga Sant Joan de les Abadesses 23 http://www.uesantjoan.com/ 
23 Cursa del bandoler Taradell 23 http://www.cetaradell.net/ 

29/30 Marxa Trenkakames El Vendrell 93 http://www.gmlira.com/ 

 Octubre 
07 Cursa Alpina “La Molina”      Estació d’ Sky “La Molina” 24 http://www.cec.cat/ 

07 Caminada popular Collserola Barcelona 42 
21 

Telèfon contacte 93.358.37.40 

07 Marató Collserola Barcelona 42 Telèfon contacte 93.358.37.40 

07 Caminada Arenys de Munt Arenys de munt 12 
22 http://www.arenysdemunt.cat/ 

14 Cursa de Tivissa Tivissa 23 http://www.tivissa.net/ 
20 Marxassa Mataró 63 Telèfon contacte 93.755.08.37 
28 ½ Marató de Muntanya de Catalunya Sant Llorenç Savall 21 Telèfon contacte 660.87.20.26 
28 Marató Muntanya Catalunya Sant Llorenç Savall 42 Telèfon contacte 660.87.20.26 
28 Caminada popular Sitges Sitges 14 Telèfon contacte 93.894.39.59 

 Novembre 
04 Caminada popular  La Garriga La Garriga 15 Telèfon contacte 93.871.66.93 
11 Cursa Muntanya Montserrat Nord Monistrol Montserrat 24 http://www.monistroldemontserrat.cat 
11 Marxa del Garraf Gavà ? 45 http://www.umegava.org/ 
18 Cursa Muntanya La Talaia Vilanova i la Geltrú 18 http://www.aetalaia.cat/ 
18 Travessa Rupit- Taradell Rupit-Taradell 43 Telèfon contacte 93.880.04.78 
25 Cursa Muntanya Castell Burriac Argentona 22 http://www.gmargentona.com/ 
25 Cursa de l’Esquiador (Caminada) ??? 18 http://www.uecanoia.net/cursaesquiador 
25 Cursa de l’Esquiador (cursa) ??? 18 http://www.uecanoia.net/cursaesquiador 
25 Cursa de l’Esquiador (Btt) ??? ?? http://www.uecanoia.net/cursaesquiador 
25 Travessa Matagalls- Granollers Granollers 40 Telèfon contacte 93.860.41.15 

 Desembre 
02 Caminada popular Llinars del Vallés Llinars del Vallés 17 Telèfon contacte 93.841.26.07 
06 Marxa de la Fira de Sant Nicolau Sant Esteve d’en Bas 17 http://www.la-garrotxa.net/snicolau.htm 
25 Pujada a la Mola Matadepera 6 http://www.clubmuntanyencterrassa.com 

 
Per més informació consultar les webs:   
http://ropits.com/calen0.htm 
http://www.feec.org/Activitats/competicions_07.htm           
http://www.carreraspopulares.com/         



 

 
 

Sortida inaugural de 4000peus a Montserrat 
(maig 2006) 

 
 
 

 
 
 
 

 


