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EDITORIAL 
 
Aquesta es l’última revista d’enguany, i per això us volem 
animar a participar en les  activitats que uns quans socis 
intentem organitzar: sortides de muntanya, culturals, 
populars, etc. I també per anunciar-vos la consolidació de 
la Secció Infantil i Juvenil, que porta a terme activitats de 
muntanya per a nois i noies sota la direcció d’un monitor 
tècnic de muntanya. 
 
Volem iniciar també, i aquest octubre ho farem, activitats 
obertes a tothom, com caminades populars i sortides 
familiars,  per a donar a conèixer la nostra entitat, i obrir el 
ventall d’activitats al màxim de gent possible. 
 
També voldríem tornar a recordar, ara que ja s’acaba 
l’any, i sobre tot insistir, en la qüestió de les assegurances. 
L’entitat assumeix una responsabilitat important en 
l’organitzar sortides que poden ser considerades de risc, i 
és per això que és imprescindible que els participants, 
siguin o no socis, han d’estar coberts en front de qualsevol 
incidència que pogués ocórrer. Això no vol dir que no hem 
de sortir a la muntanya, ans al contrari. El que passa és 
que tothom ha d’anar convenientment preparat i 
degudament assegurat, mitjançant l’assegurança de la 
FEEC. 
 
Per poder-hi accedir, només cal ser soci de 4000 peus, i 
escollir la modalitat més adient  per cadascú, segons el 
tipus de sortides que es vulgui fer: des de senderisme, fins 
a alta muntanya i expedicions. S’ofereix doncs un gran 
ventall de possibilitats adequades a les necessitats de 
cada muntanyenc. 
 
Recordar als socis que enguany han fet la targeta 
d’assegurança de la FEEC o FEEC+FEDME, que el 
proper mes de desembre se’ls hi renovarà 
automàticament amb la mateixa modalitat que tenien -si 
no es diu res al contrari- per tenir-la a primers de gener de 
l’any vinent. 
 
I per últim, desitjar-vos a tots el socis i col·laboradors de 
l’entitat, unes bones festes i un bon feliç any 2009. 
 
4000 peus  Associació Excursionista Collbató     
 
Foto de portada: 
Balmes d’Uja, Alta Garrotxa 
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LLOC DE TROBADA I TELÈFONS: 
 
Cada dijous, de 20 a 22 h, al local de la pista poliesportiva, Avinguda Mil·lenari s/n 
 
Telèfons:  Josep Anton Serra   629 72 20 13 
  Jordi Borràs    609 48 46 13 
  David Martí    670 87 81 33 
 
e.mail:  4000peus.collbato@gmail.com 



RESSENYA 
 

Refugi Vicenç Barbé pels Pallers i cova de ‘Arcada 
Per Jordi Borràs 
 
 
Sortida 25 Octubre 
 
El Bruc - Refugi Vicenç Barbé - Cova de 
l’Arcada - El Bruc  
 
 

 
 
 
Anirem en cotxes fins el Bruc. 
 
Sortirem del Bruc del Mig (452 m.d’altitud) per la pista que 
porta cap a Can Maçana,  per deixar-la al cap de 10 minuts 
i agafar un altra que ens portarà en direcció a l’Era dels 
Pallers (756 m. d’alçada). Un cop als Pallers seguirem pel 
camí de les Boïgues, on la vegetació canvia completament: 
passem de la incipient pineda al alzinar. Arribem al refugi 
Vicenç Barbé (888 m. d’alçada).  
 
Continuem en direcció a Coll de Port fins el Pas del Príncep 
(965 m.) i, abans d’arribar a la cova-font de l’Esllavissada, 
agafarem un caminet de baixada que ens dura fins al fons 
del torrent de les Grutes. Seguirem torrent avall en direcció 
a la Cova de l’Arcada. Hi ha un pas de 3-4 metres que 
tindrem que baixar per uns graons (grapes collades a la 
paret). No tenen cap problema, i continuarem pel frondós 
torrent fins a trobar el camí que baixa del torrent del Lloro. 
 
Al poc arribem a la Cova de l’Arcada, des d’on seguirem 
avall per la font del Xebret fins arribar als camps d’oliveres 
que ens duen fins el Bruc. 
 
Sortida interessant pel fet que pugem al refugi per un camí 
desconegut per alguns, i que és per on acostuma a pujar el 
guarda del refugi. El recorregut és molt variat, bones vistes 
de les regions d’Agulles i Frares. Baixar i caminar pel 
torrent  de les Grutes dona aquell punt d’aventura a la 
sortida, i què dir de la Cova de L’Arcada, que encara que 

és coneguda per molts sempre quedem bocabadats quan 
hi som a sota. 
 
 
Hora de sortida: 8 hores a les piscines. 
Temps de la caminada : 4 hores. 
Desnivell màxim: 470 m 
Excursió fàcil per tothom. 
 



L’ENTREVISTA 
 
Albert Crusat i Albert Orgué, directors de l’escola de muntanya 
“La Sargantana” 
Per Jordi Borràs 
 

 
 

Un dia et pares a pensar si t’agrada la teva vida. El que fas. I bé, no està 
malament.  Més de vuit hores diàries dedicades a la feina, que t’agrada, 
però t’adones que falta alguna cosa. Alguna d’important . I un dia 
descobreixes que el que falta és passió, per que el que de veritat t’omple 
no es troba aquí a dins. El que de veritat t’omple és fora. Demana esforç 
i sacrifici, però les satisfaccions que et dona a canvi no són comparables 
amb cap altra cosa. 
 
Així, un dia, sorgeix la idea i veiem el camí per fer-ho. Li donem voltes, i 
la treballem, i li donem forma i neix la Sargantana. 
 
L’ànima de la Sargantana són els Alberts: l’Albert Crusat i l’Albert Orgué. 
 
Els dos són veïns de Collbató. L’Albert Crusat és Tècnic en 
Telecomunicacions, i l’Albert Orgué és Enginyer Tècnic Industrial 
Electrònic. A la Sargantana, tots dos són tècnics d’esports de muntanya i 
escalada: en Crusat té l’especialitat d’escalada i descens de barrancs, i 
l’Orgué és especialista en mitja muntanya. Actualment els dos estan 
tramitant l‘especialitat d’Alta Muntanya. 
 
El primer que llegim quan entrem a la pàgina web de la Sargantana és 
una frase d’ A. de Saint Exupéry, del seu llibre “Terre des Homes”, que 
diu: 
 
“La terra ens ensenya molt més sobre nosaltres que tots els llibres. 
Perquè se’ns resisteix? L’home es descobreix quan es mesura amb 
l’obstacle.” 
 
Per què vareu escollir aquest fragment ? La veritat es que dóna a 
pensar.  
 
AC Aquest fragment diu tres grans veritats que sintetitzen el que sentim 
quan fem esports de muntanya. 
 
AO Entenem la muntanya com una manera de fer-nos viure grans 
experiències en un entorn de vegades inhòspit, sense ser competitiu ja 
que hi ets tu mateix i la muntanya. 
 
Segons vosaltres, La Sargantana esportiva té cinc subespècies: la 
sargantana trepadora, la blanca , la aquàtica, la caminadora i la 
ferrera. Ei !!!!,  això és molt original. Com va sorgir la idea? 
 
AC D’alguna manera havíem d’anomenar les especialitats que oferim, i 
la capacitat d’adaptació a diferents medis que té aquest rèptil ens va dur 
a posar-hi aquests noms. 

 
AO Va ser una de les idees que va sorgir, gairebé per casualitat, però 
quan més hi pensàvem, més ens agradava, i finalment la varem adoptar. 
 
Oferiu a la gent que en el món de La Sargantana poden provar allò 
que no farien mai, que visquin la seva millor experiència, la 
capacitat de superar obstacles; sona molt bé, jo diria que quasi és 
impossible resistir-se de provar-ho. 
 
AC La gent s’ho passa bé amb noves experiències quan poden arribar a 
prop dels seus límits. De vegades, trobar aquest punt no és fàcil, ja que 
si ens passem la persona tindrà un mal record de l’experiència, i si ens 
quedem curts sempre hi haurà qui voldria una experiència més forta. Jo 
sempre intento adaptar l’activitat a cadascuna de les persones  per tal de 
trobar aquest punt just de repte, esforç, superació i satisfacció,  amb la 
seguretat garantida. 
 
AO Oferir a les persones la possibilitat de fer realitat els seus reptes en 
muntanya dóna una gran satisfacció. Com a guies intentem fer-ho 
possible, sobretot amb el convenciment dels participants, nosaltres hi 
aportem la nostra experiència i la seguretat. 
 
Què és allò que fa que la muntanya sigui tan especial per a 
vosaltres? Com us enriqueix personalment ? Ho podríeu 
expressar? 
 
AC La muntanya descobreix els meus racons interiors: quan assoleixo la 
meva fita sento satisfacció i autoconfiança. Si fracasso, però, obtinc 
valuosa informació de les meves mancances... 
 
AO Per un moment sembla que el teu cos i tu sou un de sol, més que 
mai, ho has aconseguit, estàs orgullós... No és un somni, és simplement 
únic... 
 
Això que dieu està molt bé. Al que ens oferiu a La Sargantana a més 
de quantitat de propostes: roca, neu, aigua, terra... , ens pot servir 
de teràpia per conèixer-nos millor nosaltres mateixos? 
 
AC La muntanya és un escenari en el que fàcilment ens podem trobar a 
nosaltres mateixos en l’estat més pur, prenent consciència dels nostres 
errors. Això ens permet obtenir molts inputs sobre la nostra persona. 
 
Si aprenem a fer una anàlisi de les experiències obtingudes  a la 
muntanya, fàcilment trobarem un paral·lelisme amb les nostres actituds 
davant de la vida, on, de vegades, se’ns escapen molts detalls per estar 
immersos dins la rutina diària. 
 
AO Totes les experiències que tenim quan som a la muntanya ens 
poden servir per a conèixer-nos millor, els reptes, els encerts, els errors, 
les sensacions,... tot això forma part de nosaltres mateixos.    
 
- Cursos per a tots els nivells – Teoria i pràctica – Material - 
- Activitats i sortides guiades 
- Aprenentatge a tots els nivells 
   Escalada, excursionisme, via ferrada, barrancs, raquetes de neu 
 
 La Sargantana 
 c/ Bruc del Mig, 6, Ter 
 08294 El Bruc 
 Tel. 902.875785 
 

Correu electronic: info@lasargantana.cat 

www.lasargantana.cat 



REPORTATGE 
 

1ª Caminada Popular Collbató 
Per David Martí 
 

 

Aquest passat 5 d’octubre 4000peus va organitzar la 1ª 
Caminada Popular de Collbató. Amb l’acompanyament d’un 
dia esplèndid, la Caminada va ser un rotund èxit de participació 
i d’organització, amb 175 participants. Des d’aquí volem agrair 
l’assistència a tots els participants, i convidar-vos ja per a l’any 
que ve. 
 
La caminada tenia un recorregut aproximat de 18 Km i, sortint 
des de la Plaça de l’Era, recorria els voltants de la banda sud 
de Montserrat per camins, pistes i corriols, amb quatre 
avituallaments intermitjos, des de la Vinya Vella fins El Bruc i, 
passant per les Muixerigues, fins a Can Jorba, la Vinya Nova i 
altre cop Collbató. 
 
Si ve la caminada no tenia ànim competitiu, sí que direm que 
els dos primers participants en arribar, amb un temps tots dos 
de 1 hora i 39 minuts, varen ser l’Aniol Garcia i el Jordi Riera, 
i la primera dona la Mireia Batlle, amb un temps de 2 hores i 
12 minuts. 
 
Fotos:  Anna Rigol 
 Ramon Milan 
 Josep Ramon Gonzalez 
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El toc de sortida el donà l’Aniol Palomeras 
 

 
Abans de la sortida 

 

 
Els primers en arribar 



 
El primer avituallament 
 

 
Pels voltants del Bruc 

 

 
La rebuda a l’arribada 
 

 
Una aturada al segon avituallament 

 
Preparant els bocates 

 

 
Caminant entre les oliveres de El Castell 

 
 
 

 
Cap a la Vinya Vella 

  



 
 
LA VIA  
 

Montserrat per dins (I) 
Per Aniol Garcia 
 
Iniciem un cicle de tres articles dedicats a l’espeleologia en 
diferents cavitats de la Muntanya de Montserrat. 
 
Montserrat per dins: 
Introducció 
 
GEOLOGIA 
 
La constant filtració de l'aigua de la pluja, juntament amb el 
seu treball erosiu, ha donat lloc a la formació de cavitats, 
galeries i autèntics rius subterranis, que fan de la muntanya 
un interior fascinant. Dels centenars de cavitats possibles en 
tot el massís, només una petita part han estat explorades i 
se sap de la seva existència. La gran majoria són 
pràcticament inaccessibles, moltes d'elles al centre de la 
muntanya, lluny de l'exterior. Les cavitats més conegudes 
han estat batejades amb noms ben curiosos, la majoria fruit 
de la imaginació popular, tradicions, o basats en 
característiques singulars i pròpies de l’avenc. 
 

 
Albert Bielsa a l’avenc dels Pouetons 
 
 
ESPELEOLOGIA 
 
Sigui per afany aventurer, científic, o explorador, l'instint 
humà ens guia cap a un desig de recórrer terrenys 
inaccessibles i indrets que no pertanyen a la nostra vida 
quotidiana. L'espeleologia ens permet gaudir d'un d'aquests 
espais, ja sigui amb la finalitat d'investigar, o simplement per 
passar-ho bé. Tal com diu el nom, l'activitat tractada es 
dedica a l'exploració i estudi de les cavitats del sòl. Aquesta 
definició ens demostra que "l'espéleo" té molta importància 
per a diverses branques del saber (geologia, 
mineralogia,...), i que la finalitat esportiva queda, més aviat, 
en segon pla. 

 
Al contrari de l'escalada i l'excursionisme, l'espeleologia, tot 
i la seva història, no és una activitat molt practicada a 
Montserrat. De les més de cent balmes, coves i escletxes 
conegudes al massís, només una minoria desperten un cert 
interès aventurer, o si més no, són suficientment conegudes 
i visitades constantment. Aquestes acostumen a ser les 
cavitats més llargues o amb més desnivell, com per 
exemple l'espectacular descens al Pou de Costa Dreta, 
l’absoluta foscor dels Pouetons, o les grans cambres 
interiors de la cova més popular, la del Salnitre. 
 
Les primeres exploracions realitzades a Montserrat formen 
part dels primers estudis espeleològics que es van fer a 
Catalunya. Per fer-nos una idea, a l'any 1910 eren 
conegudes cinc grans cavitats, de les quals dos es trobaven 
a Montserrat: la Cova del Salnitre i el Pou de Costa Dreta. 
Actualment podem trobar a la vora de cent grans cavitats 
escampades per la geografia Catalana. Aquestes dades ens 
demostren l'interès que van tenir aquells primers 
exploradors en investigar l'interior montserratí, abans que 
qualsevol altra regió. 
 
A l’interior de la Cova del Salnitre, coneguda de fa molt 
temps, s'han trobat inscripcions que daten de l'any 1511. 
Durant el segle XVI, segons consta als arxius del Monestir, 
s'extreia salnitre del seu interior. Aquestes dades són les 
més antigues en què es té constància d'exploracions 
subterrànies fetes a Espanya. 
 

 
Baixada a l’avenc dels Pouetons 
 
Sens dubte, el primer home que s'interessà per l'estudi de 
les coves de Montserrat fou el Pare Gerard Joana, que, el 
1801, va escriure un manuscrit del que només se'n 
conserven uns fragments. El treball del P. Joana és el 



primer estudi espeleològic que es coneix a Espanya, encara 
que l'espeleologia encara estava lluny de ser inventada. 
Joana tenia una teoria per la qual es basava el seu estudi: 
Montserrat estava buit per dins, la qual cosa es demostra 
per l'erosió de l'aigua en el seu camí de filtració. 
 
És a finals del segle XIX quan podem considerar que tingué 
lloc el naixement de l'espeleologia a Catalunya. 
Concretament el 1896, el francès E.A. Martel, acompanyat 
per diferents membres del C.E.C., visità la Cova del Salnitre 
i la Cova de la Fou de Bor. Aquesta visita del mundialment 
considerat "pare de l'espeleologia" serví per obrir noves 
vocacions, entre elles la de Norbert Font i Saqué. Podem 
considerar que aquest és el punt de partida de 
l'espeleologia catalana. Durant la primera dècada del segle 
XX, l'activitat de Font i Saqué s'aturà i començà una segona 
generació d'espeleòlegs. El més significatiu de tots fou sens 
dubte Mossèn Marià Faura i Sans, que explorà coves com 

el Pou de Costa Dreta i una part de l’Avenc dels Pouetons, 
totes dues cavitats montserratines.  
 

   
Impressionant formació kàrstica 

 
 
 
 
 

 
Situació de les principals cavitats 

 
 
 
 
Fotos:  Albert Bielsa 



CRÒNICA 
 
Un passeig per l’Alta Garrotxa 
Per David Martí 

 
L’Embardissada és una marxa que organitza cap a la primavera de cada 
any el Centre Excursionista d’Olot. I que, per cert, aquest any ha celebrat la 
seva trentena edició. La ruta que vam fer el dia 30 de març de 2008, el Jordi 
Borràs, el Josep Anton Serra, el Jaume Llopart i un servidor, es va “re” 
descobrir durant la XVI Embardissada de l’any 1993. Nosaltres, des del 
Grup Excursionista Collbató 4000peus, hem rememorat aquesta ruta que, 
com veureu, té un interès indiscutible. 
 
Arribem a Sadernes i, un cop allà, agafem la pista que porta a l’aparcament, 
des d’on surt el camí de Sant Aniol. Són les 9 del matí. A uns metres de 
l’aparcament, baixem per un corriol a mà esquerra fins al riu Sant Aniol. 
Travessem el riu pel pont d’en Valentí, un bonic pont de pedra recobert 
d’heures, i anem a parar a la riba esquerra del riu, a on hi ha l’edificació de 
Ca la Bruta, que pel que sembla allotjava els pelegrins de la romeria de 
Sant Aniol. La resta de les edificacions, però, estan totes derruïdes. 

 
Anem vorejant el riu i, a uns 
300 m agafem una bifurcació 
a mà esquerra que comença 
a pujar amb ganes. La 
pujada és continua, llarga i, 
com sempre fatigosa... però 
sense pausa anem agafant 
alçada. El paisatge és 
feréstec i solitari, dominat 
indiscutiblement per les 
alzines. El camí es troba 
fressat, i s’entreveu de tant 
en quant algun tros de 
paviment de còdols, senyal 
de que es feia servir d’antuvi 
per al transport amb matxos. 
 
La boscúria es va aclarint, 
però a mesura que arribem a 
la carena, el bosc es torna 
més misteriós, amb alzines 

Pont d’en Valentí 
 
centenàries de grans troncs retorçats, envoltades de rocs recoberts de 
molsa. El bosc encantat es va perllongant una estona més quan, se sobte, 
s’aclareix i, a cavall d’un collet que separa les valls de Sant Aniol i 
d’Hortmoier apareix el poblet de Talaixà. 
 
Des d’aquest coll de Talaixà el paisatge és majestuós: cap a l’Est la vall de 
Sant Aniol, amb l’estructura geològica característica del Pre Pirineu, 
formada per impressionants plecs calcaris solcats pel riu, el qual discorre a 
uns 400 m sota nostre; a l’altre riba es divisa lluny l’església de Sant Feliu 
del Riu, per la pista que puja al Bassegoda; a la banda Oest, el torrent del 
Vaquer i, més al fons, la vall de l’Hortmoier; mirant cap el Sud l’espadat del 
Ferran i, ja lluny, Sadernes i la vall del Fluvià. Un vent, segurament etern, 
bufa arrossegant-se pel coll entre les dues valls... 
 
La història de Talaixà neix el segle IX. Ahir mateix, com aquell que diu... El 
poblet tenia 130 habitants l’any 1918, però, es va anar despoblant, fins que 
als anys 70 va marxar l’últim habitant. 
 
El poblet guarda una curiosa història. Vet aquí que apareix un personatge 
mític a la zona, en “Rodri”, un miner de Huelva que volgué establir-se a 
Talaixà per a obrir una cantina. 
 
Llavors vingueren els problemes: una empresa comprà la vall de l’Hortmoier 
sencera per a tancar un vedat de cacera, als anys 80. Però en “Rodri” 
resistí a l’invasor, i, després de moltes vicissituds i protestes, aconsegueix 

la declaració d’interès natural de la vall d’Hortmoier, amb la consegüent 
paralització dels tancats. Així, mercès a la tenacitat i generositat d’aquell 
bon home, les tancats desapareixeren, i ara nosaltres podem passejar-nos 
lliurement per aquests paratges. 
 

 
El Poblet de Talaixà 
 
Fem una paradeta per fer fotos, i seguim després la nostra ruta. El camí ara 
és una mica perdedor, però després de saltar alguns marges arribem a un 
encreuament de camins que hom anomena “El Semàfor”. No us espereu 
trobar cap llum. 
 
No ve ningú a dreta ni esquerra i, tombant a mà dreta, seguim l’ascensió, 
ara per un camí més evident. Les alzines van donant pas al pi roig i, més 
amunt, a l’avet. També hi ha alguns roures barrejats i algun teix.  
 

 
La vall de Sant Aniol, amb el Bassegoda al fons 
 
A mesura que anem pujant, la vista és cada cop més impressionant. Ens 
trobem ja a uns 1000 m d’alçada, al coll de la Balmeta... i de sobte canviem 
a la banda obaga. El paisatge canvia radicalment, les pinedes deixen pas a 
les fagedes ombrívoles. El camí voreja un precipici quasi vertical de 600 m. 
Sant Aniol es allà baix de tot, ho sabem, però és invisible. 
 
El camí discorre planerament, a tall de precipici, i és molt agradable. L’aire 
és fresquet, però sense exagerar. El sol és tebi i no molesta. L’aire és quasi 
transparent... Què més volem! Ara estem a la vall d’Uja, una torrentera que 
baixa directe fins a Sant Aniol... Però seguim sense divisar-ho. 
 



A la part més interna 
d’aquesta petita vall, 
apareixen superbes les 
Balmes d’Uja, que mostren 
múltiples senyals de que 
han estat habitades. Des 
d’aquí un camí mena cap a 
Sant Aniol... però nosaltres 
seguirem la ruta de 
l’Embardissada, tombant a 
mà esquerra. 
 
La zona és del tot 
deshabitada i solitària. 
Algunes edificacions 
abandonades van aparei-
xent de tant en tant.  
 
Després de travessar 
l’estretíssim Coll de la 

Balmes d’Uja 
 
Portellera (una escletxa a la roca, de fet), canviem de comarca: entrem a 
l’Alt Empordà. Seguim caminant i arribem al Camp del Roc, on hi havia una 
casa a on visqueren amagats refugiats de la Primera Guerra Mundial.  
 
Seguim vorejant pel Nord el Puig Sanoguera, un dels dos esperons que 
tanquen la vall de Sant Aniol per la banda Nord, i, agafant una drecera, 
anem drets baixant camp a través fins a uns prats perfectes situats a la 
capçalera del riu Sant Aniol, al lloc anomenat Camp d’en Quel. 

Camp d’en Quel 
 
Aquí el riu lisca tranquil pels prats, i res fa pensar en les gorges imponents 
del curs més baix del riu. Les clarianes del camp d’en Quel deixen 
entreveure algunes masies disperses, algunes de dimensions gens 
modestes: Can Quel, Can Moretó, amb el seu molí, Can Dolmer... totes 
elles abandonades al temps. Sobta veure les restes d’aquests poblaments 
remots, però no pas humils. Quina era l’activitat dels antics pobladors? 
 
L’església de Sant Julià de Ribelles és just dalt d’un turó molt visible de tot 
arreu. Fou consagrada l’any 947, i al seu interior es conserva una part de la 
construcció pre-romànica. Al costat de l’església hi ha les ruïnes del vilar de 
Pruna o Ribelles, citat en un document de l’any 999, on s’observa algun mur 
preromànic construït en espiga. 
 
A l’església de Sant Julià de Ribelles s’hi arriba o bé per una pista 
retorçada, o bé fent drecera resseguint el Clot de Ribelles. Però nosaltres 
varem fer drecera de la drecera enfilant tot recte cap a munt. 
 
Ens vam emportar algunes esgarrinxades però, finalment, pujant sempre 
s’arriba a dalt. Així que arribem una mica destrossats, però  
contents d’haver arribat per fi a la nostra fita. 
 

 

 
Sant Julià de Ribelles 

 
Aquesta bonica església es 
consagrà l’any 947, però té 
origen pre-romànic. Al costat 
de l’església es troben les 
ruïnes de l’antic poblament de 
Pruna o Ribelles, documentat 
l’any 999, però que també és 
d’origen pre-romànic. 
 
Ara que estem just a mig 
camí, aprofitem per descansar 
una mica i dinar. 

Interior de l’església de Sant Julià de Ribelles 
 
Uns núvols preocupants apareixen per la banda de França i un ventot 
frescot ens despentina, però la pluja no arriba (per sort per nosaltres). 
 
Un cop dinats, iniciem la tornada per la banda Est de la vall de Sant Aniol. 
Per això voregem el Puig d’en Coll (l’altre esperó que guarda la vall de Sant 
Aniol). Passem pel costat del Mas d’en Coll, de la que queden alguns murs 
de pedra treballada, i seguim deixant a la nostra esquerra el desviament 
que porta a la vall de la Muga. Una mica més avall un altre balma, la de 
l’Ermita. I tornem a entrar a la Garrotxa. 
 
La tornada la volem fer pel camí de les Canals, una impactant obra 
d’enginyeria consistent en un camí excavat a la roca a cop de pic i pala. 
Llàstima que en algun lloc ens equivoquem i, agafem un altre camí que 
també ens porta, però, a Sant Aniol que, al cap i a la fi, és on anem. Altre 
cop serà. 
 

No marxem sense 
fer un glop a la 
font (a aquestes 
alçades una 

experiència 
inoblidable!) i un 
bany de peus a 
les francament 
fredes aigües el 
riu, però que ens 
els deixen ben 

descansats 
després de 18 km 
de marxa. 

Sant Aniol d’Aguja 
 
Fitxa tècnica: 
Tipus: senderisme; dificultat: mitjana; desnivell màxim: 780 m; equip addicional: cap 
 
Més informació: 
Sobre Talaixà:  
amicsdetalaixa.iespana.es/portal-cat/portal-cat.htm.  
Sobre Sant Julià de Ribelles:  
ca.salines-bassegoda.org/ 
Sobre Sant Aniol:  
www.monestirs.cat/monst/garrot/gt07aguj.htm 



 
VARIS 
 
Secció infantil 
 
CALENDARI PEL 4t TRIMESTRE 2008 
Sortides-taller de descobriment del medi natural, camins, senders i com orientar-se. Iniciació a l’escalada. 
26 D’OCTUBRE: Sortida voltants de Montserrat 
30 DE NOVEMBRE: A determinar 
DESEMBRE: A determinar 
 

 
El Grevolet 
 
El Grevolet és una colla de pares que organitzen excursions 
pels més petits, pels voltants de Montserrat. 
 
 

Diumenge, 2 de novembre de 2008: 
 

Sant Salvador de les Espases 
pel camí de La Puda  

 
 
Punt de trobada:   Gasolinera Repsol – Entrada Sud 
d’Esparreguera  
Hora de sortida:    09:30h 
Hora d’arribada:    14:00h 
 
 
Aquesta serà la segona vegada que hi anirem, però ens 
semblarà un itinerari nou degut a que aquesta vegada el 
camí comença prop del vell balneari de la Puda (90m), a 
tocar del Llobregat, a diferència de la primera vegada que 
el camí començava a dalt del Pla del Fideuer (400m). 
 
El balneari, ara és tot una runa, però va funcionar fins l’any 
1958 i la gent hi anava per les propietats de les aigües 
sulfuroses a curar-se de les afeccions respiratòries i 
cutànies. 
 
L’excursió comença al costat del pont del torrent de Sant 
Salvador, i passarem per damunt de la boca del túnel del 
ferrocarril. Al principi el camí té un tram difícil perquè el 
terreny va patir l’incendi del 1994, i no se’n ha recuperat 
encara. 
 
Aviat entrarem en un congost i arribem a les Espases de 
Baix fetes de conglomerat de quars. 
 
El camí s’enfila feixuc, anant d’un cantó a l’altre del 
congost, i aviat veurem Sant Salvador, que ja no el perdrem 
de vista. El tindrem sempre a sobre nostre dalt d’un turó, i 
ens hi anirem acostant a poc a poc. 
 
L'ermita de Sant Salvador limita els municipis 
d'Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vacarisses. Apareix 

en documents del segle XIV i el castell de les Espases 
apareix en pergamins del segle X.  
 
Estarem al sostre d'Esparreguera, per sobre dels 400 
metres d'altitud, des d'aquí la panoràmica és fantàstica, tant 
que no sabem on mirar primer. El puig Ventós (594m), el 
puig Cendrós (494m), el coll de les Espases i les Espases 
de Dalt, la serra del Cairat, el Llobregat. El campanar 
d’Esparreguera, la colònia Sedó i el Puig. El Tibidabo i la 
Torre de Collserola. Més a prop la muntanya del mas 
Maneder i la resta de la serra de Rubió. Veiem igualment 
can Paloma, ca n'Estruch, la resclosa del Cairat, can 
Tobella i el pla de les Bruixes o Tossal Rodó (396m). 
Seguint la vall de la Salut tenim Collbató i a la dreta la mola 
imponent del Montserrat.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA IMPORTANT: Les excursions del “Grevolet” són de lliure 
adhesió i sense monitor. Qui hi vagi es responsabilitzarà de la 
canalla que porti. 
 

 
 
 



 
AGENDES I CALENDARIS 
 
AGENDA 4t TRIMESTRE 2008 - 4000peus 
          
DATA LLOC DE SORTIDA   

HORA I PUNT DE TROBADA DE 
SORTIDA NIVELL CONTACTE DESNIVELL 

TELEFON O E-
MAIL OBSERVACIONS 

          DURADA         
25/10/2008 Montserrat, zona dels Pallers 8,00 Piscines B   4h Jordi Borràs 470 m 609 48 46 13 Matinal 

15/11/2008 Montserrat, Sant Jeroni 7,30 Pça. Església C   6h Jordi Borràs 849 m 609 48 46 13 Portar dinar 

13/12/2008 Roques Blanques (El Bruc) 8,00 Piscines B   4h David Martí - 670 878 133 Matinal 

          
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    
Per Joan Arnau i Anna Rigol 
 
  CALENDARI      Curses de Muntanya 
  Octubre /Desembre 2008     Travesses / Caminades 
                                                                                                 Altres (ruta-orientació etc...)    
 
Dia  Prova Població metres Web/ Contacte 
 Octubre 

5 I Caminada Collbató Collbató 18000 www.ropits.com 
11 Caminada nocturna Torre del Moro Cardedeu 15500 http://www.caccardedeu.org 
19 II Cursa Solidaria Pais del Cava Vilafranca P. 12500 http://www.confrariacava.com  

19 Duathló Alta Muntanya Queralbs/Nuria Queralbs 36000 http://www.ocisport.net/ca/campeonato/s
alomon-compex ... 

19 Mitja marató Mollerussa Mollerussa 21097 http://mollerussa.ddl.net/mitja.htm 
25 La Marxassa (Montseny-Mataró)  Mataró 63290 http://www.agrupe.org/ 

 Novembre 
1 Cursa d’orientació de Tots Sants  Ripoll 5000 http://www.clubexcursionistaripoll.com 
2 Marxa pel Montseny Sant Celoni 22000 93 864 12 13 
2 Mitja marató de l’Espirall Vilafranca P. 21097 http://www.mitjaespirall.com 
2 Cursa muntanya a Castellterçol Castellterçol 11000 http://www.cecastell.com 
9 Marxa del Garraf Gavà 45000 http://www.umegava.org/ 
9 III Cursa Muntanya Montserrat-Nord Monistrol M 22000 http://www.montserratclimbing.com 

15 Travessa Viladrau Llavaneres Llavaneres-
Viladrau 52000 http://www.llavaneres.es 

16 Rupit-Taradell Rupit-Taradell 43500 http://www.cetaradell.net/frame_Rupit.ht
m 

23 Cursa Muntanya Castell Burriac Argentona 23430 http://www.gmargentona.com 
30 Matagalls-Granollers Granollers 40000 http://www.aeg.cat/matagalls.php 
30 Cursa de l’esquiador Igualada 19500 http://uecanoia.cat/cursaesquiador/ 

 Decembre 
6 Marxa de la Fira de Sant Nicolau Sant esteve d’en 

Bas 10000 http://www.la-garrotxa.net/snicolau.htm 

7 Caminada popular Llinars Valles Llinars Vallés 17200 635212973 
14 Mitja Marató Vilanova Vilanova i Geltru 21097 http://www.mitjavilanova.org/ 

25 Pujada a la Mola Matadepera 3333 http://www.clubmuntanyencterrassa.com
/ 

28 Marxa popular Canoves Cànoves 20000 932680169 - 938710073 
31 Sant Silvestre Barcelona Barcelona 10000 http://www.bcn.es/santsilvestre 
31 

 Sant Silvestre Vilanova del Camí Vilanova del 
Camí 5000 http://www.vilanovadelcami.net  

31 Sant Silvestre Ciutat de Berga Berga 5000 http://www.atletisme.com/clubs/cberga 
   

Per més informació consultar les webs: 
http://ropits.com/calen0.htm 

http://www.feec.org/Activitats/competicions_07.htm 
http://www.carreraspopulares.com/ 

             
 
 


