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EDITORIAL 
 
Acaba un any i comença un altre, i l’Associació 
creix tane en nombre de socis com en nombre de 
vocals que s’engresquen a aportar noves idees. 
Gràcies a això, s’ha creat una nova secció, la 
cultural, que arriba amb moltes ganes de preparar 
activitats. A més, s’ha engegat una taller de 
construcció de canoes, que esperem poder obrir a 
més socis en el futur. 
Com cada començament d’any volem insistir que és 
convenient treure’s la tarja federativa, i estar 
coberts per l’assegurança de rescat i cobertura 
mèdica en cas d’accident. 
També un volem convidar a participar en la propera 
assemblea ordinària de socis pel proper 8 de gener 
de 2010, a on ens agradaria rebre les vostres 
opinions. 
Pel que fa a aquesta revista, hem encetat un nou 
apartat dedicat a la poesia, frases, pensaments 
sobre la muntanya, a on us convidem igualment a 
participar, i incloure els vostres suggeriments. 
 
I per últim, com cada any, desitjar-vos unes bones 
festes i un feliç any 2010!! 
 
La Junta 
 
Foto de portada: 
Voltants de Montserrat a la Caminada Popular 
Collbató 
Autor: Pere Costa 
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Telèfons:  Josep Anton Serra   629 72 20 13 
  Jordi Borràs    609 48 46 13 
  David Martí    670 87 81 33 
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CRÒNICA 

1er Open d’escalada en bloc de Collbató 
Per Aniol Garcia 
 

 
 
El passat dissabte 19 de setembre es va celebrar a Collbató el Ier 
Open d’escalada en Bloc Portals de Montserrat. Va ser tot un 
esdeveniment esportiu inèdit al poble on no hi va faltar de res: uns 
competidors excel·lents, un públic completament bolcat en 
l’espectacle, organització perfecte, uns blocs originals i molt estètics, i 
com no, un rerefons digne d’emmarcar, sempre als peus de 
Montserrat. 
4000peus va posar el seu granet de sorra col·laborant tant en el 
muntatge i desmuntatge de l’estructura, com també en tot el 
desenvolupament de la competició. 
L’Open començava a les 10 del matí, amb música i 15 blocs de 
diferents nivells, segons el color de les preses. Els 63 competidors i 
competidores tenien 7 hores per resoldre tots els blocs de la 
classificatòria i guanyar-se un lloc a la final. Els més petits podien fer 
els seus primers passos d’escalada pujant i baixant a la piràmide 
inflable que la Diputació de Barcelona va cedir per a l’esdeveniment. 
 

 
 
Pels volts de les 6 de la tarda començava l’esperada final. Primer la 
masculina amb 4 blocs de dificultat extrema i 11 escaladors finalistes. 
El 1r dels 4 blocs tenia una sèrie de passos tècnics de molta finesa i 
precisió; el 2n bloc arrencava amb un llançament a dos mans per a 
continuació sortir d’un sostre a una placa vertical on només els millors 
equilibristes arribaven al top; finalment en els dos últims blocs de la 
final, els escaladors havien de resoldre una sèrie de moviments de 
resistència. Les 8 hores seguides d’escalada van passar factura als 
dits dels finalistes, sobretot alhora d’afrontar l’últim bloc de la final: 14 
moviments d’escalada sobre un desplom de 45º!!!  

 
 
Podi masculí: 
1r: Armando Raya 
2n: Cristian López 
3r: Dani Donoso 
 
Amb els últims raigs de sol les tres noies finalistes es van haver de 
disputar el podi en una súper-final, ja que a la final dos d’elles havien 
quedat empatades a un pas del top.  
 
Podi femení: 
1ª: Marta Costa 
2ª: Raquel Pallarès 
3ª: Marina Vendramin 
 
1r local: Joan Martínez 
 

Ja de nit l’alcaldessa 
de Collbató, Josefina 
Martínez, juntament 
amb regidors dels 
4 municipis de Portals 
de Montserrat, van fer 
l’entrega de premis 
als guanyadors. Per 
acabar un dia complet 
d’escalada en bloc, 
una mà innocent va 
repartir un munt de 
premis als participants 
(material de mun-
tanya, samarretes, 
llibres,…). 
Des de 4000peus 
volem agrair a tots els 
qui han fet possible 
que aquest I Open 
d’Escalada en Bloc 
hagi estat una realitat 
al nostre poble. Donar 

les gràcies al públic, participants i organitzadors pel bon ambient que 
s’ha respirat en tot moment. Moltes gràcies! 
Fins l’any que ve. 



REPORTATGE 
 
Una visió particular de la II Caminada Popular del 4 d‘octubre 
2009. 
Per Jordi Garcia 
Fotos Pere Costa 
 

 
 
Enguany, enlloc d’estar preparant els entrepans, controlant el 
trànsit, o atenent les inscripcions, els “factòtums” de l’organització 
(vegi’s Joan Arnau), m’han autoritzat a gaudir-la. És a dir, a fer el 
que fa la majoria dels que vivim en aquest poble i les seves rodalies. 
No és altra cosa que ser el privilegiat destinatari de les coses que 
desinteressadament organitzen algunes persones que posen el seu 
temps i dedicació, de manera gratuïta, al servei dels demés. Penso 
entre molts d’altres en els Amics de l’Orgue, o els Geganters, o els 
“Deixalles” que munten el Pessebre, també els que es desviuen pel 
Casal d’avis, els voluntaris parroquials, molts dels veïns que es 
dediquen a la política local, els que col·laboren organitzant el 
concert de Nadales, els voluntaris de la Coordinadora d’activitats o 
els que acullen els bielorussos, els que dediquen el seu temps lliure 
a la promoció de l’esport local, els que alguns dissabtes treballen 
per sanejar un espai, etc, etc, etc,...  I a banda de divertir-me fent la 
caminada, també ho penso fer en la crònica que l’inconscient del 
 

 
 
David Martí m’ha encarregat fer. Ja el vaig advertir de que no seria 
una descripció objectiva de la mateixa, així que si no us agrada 
podeu pagar-la amb ell. 

Després d’escaquejar-me vilment deu minuts abans del temps 
pactat de la Recepció i inscripcions, deixant el David Martí amb el 
cul a l’aire, vaig anar al Meteocoll a prendre un cafè on hi havia 
alguns altres desertors. 
 

 
 
Quan arrenca la Caminada, -que no és una cursa, oficialment- 
surten alguns escopetejats com si els perseguís el dimoni. 
Personalment, no m’agraden els “mogollons”, així que espero que 
es dilueixi el grup pel carrer Pau Bertran i el camí de Pierola (en el 
tram de l’alzina gran, que convé recordar-li a alguns que és 
centenària que no és poc, però no mil·lenària). Passem pel 
cementiri i el Plans de Collbató poblats de ben cuidades oliveres per 
abnegats pagesos, mai prou recompensats. El primer avituallament 
és ben valorat per tothom. Sobretot pels que anem forçant la 
màquina una mica més del compte. Malgrat que el recorregut està 
molt ben senyalitzat, les presses d’alguns fan que es perdin i passin 
de llarg algun trencall; llavors el “grupetto” que els segueix i que va 
a pinyó, també es perd. Curiós fenomen de masses, traslladable a 
d’altres aspectes de la realitat. Això succeeix al camí de la “trialera” 
cap al serrat de les Moixerigues que alguns traspassen anant 
involuntàriament cap a Can Marquès. 
 

 



Un cop ben orientats i enfilant tota la carena del serrat de les 
Moixerigues, Can Farrés i El Castell, arribem al control de pas i 
bifurcació per als més prudents, que feien mitja caminada, on hi 
trobem l’amic Jordi Borràs, un dels precursors dels grups 
excursionistes que s’han intentat a Collbató fins els actuals 4000 
peus. Té c… que algú que li agrada anar en “pétit comité” a la 
muntanya, se sacrifiqui per un col·lectiu més nombrós. Gràcies 
Jordi. 
Molt poc abans d’arribar al segon avituallament que estic esperant 
desesperadament, el meu company de caminada, el Quimet de la 
Rambla (o de la Xaro), té ganes de fer pipí. Jo que hi vaig amb ell a 
un trencall on pudorosament ens refugiem. Sàvia idea la següent. 
En Quimet em diu: “acabem de tirar recte pel trencall i tornem a 
sortir al camí”. Sí que ho férem, però saltant-nos l’avituallament, així 
que perseguint a la Procuradora de Collbató i el seu fill i intentant no 
perdre el ritme, mort de set i de gana, arribem al control que 
l’implacable Jose Morillas regenta. Li tiro en cara que falta un 
avituallament i –savi que és- em vol desqualificar per haver-me’l 
saltat, li dic mentre m’escapoleixo que faré un recurs, que em surten 
gratis. A punt de defallir i avançant gent que mostrava símptomes 
de debilitat, no com jo que anava sobrat (ai!), arribem al control de 
Can Massana on em poso les botes de sucs i fruits secs. No he 
parlat de nou amb els responsables d’aquell control. Pensarien que 
un cos com el meu necessita molta gasolina? Tornant pel camí de 
les Batalles i quan de baixada anem el Quimet i jo “enxufats” ens 
trobem una pobre gent que encara feien el camí d’anada, però per 
la tornada! N’hi ha de més despistats que jo! I quan tot semblava 
costa avall, una tornada cap amunt dissenyada per algun malèvol 
organitzador fa que ens trenqui les cames, fins arribar pel Corral i 
per Cal Vador als voltants de Can Corral on saquegem 
l’avituallament com els maquis que baixen de la muntanya. El 
Quimet està com un toro. Jo ja ho sabia, per això m’he posat a roda 
seva. Un dia se li va ocórrer portar-nos de nit a peu des de 
Barcelona fins a Montserrat. De matinada a Olesa l’abandonàrem, 
envoltats de quatre cafès amb llet i cinc croissants per càpita (el 
Jordi Planas, el Jordi Borràs, el Josep Iglesias i un servidor). 
 

 
 
Tornant per Can Salses, el Castell i Can Jorba l’amic Joan Vives 
ens ofereix el següent avituallament on trobem uns joves futbolistes 
d’Esparreguera que estan fosos, i als que animem paternalistament 
com veterans que som. Sí que ens miren com dient, “c… como tiran 
estos viejos”. Vinya nova i ja a l’alçada del Pla de la Mònica una 
noia maca que anava amb pals de caminar es veu arrabassada pel 
duo Quimet-Jordi que en exhibició de potència la deixem endarrere. 
Des del Casalot li fotem canya trotant i de tant en tant girant el cap 
per comprovar com guanyem posicions. Arribada triomfal! 
Felicitacions i entrepà de botifarra freda. El millor: la companyia i 
l’esplèndid paisatge. Un tresor a preservar.  
Però, pensem com fer-ho, que no ho hagin de pagar només uns 
pocs. Gràcies a tots. 
 

 
 
 
 



  
 
RESSENYES  
 

Riera de les Gorgues i Salt de la Barra de Ferro a l’Esquirol 
Jordi Casanovas 
 

 
La Riera de les Gorgues des del Salt de la Barra de Ferro 

 
Santa Maria de Corcó-L'Esquirol – Font de l'Escudella – Font 
Senayada – Riera de les Gorgues 
Des de Santa Maria de Corcó, baixem per un camí fins a trobar la 
Font de l’Escudella, situada en una raconada enclotada. L’aigua no 
és potable. Un piló informatiu ens indica el camí cap a la Font 
Senayada, deixant a la nostra esquerra la fondalada de la riera de 
Gorgues. 
Avancem pel camí i ben aviat trobem la Font Senayada (650m) a la 
vora dreta. Hi raja un bon raig d'aigua, malauradament la font no és 
potable degut a l'escolament d'aigües residuals del poble situat just al 
seu damunt. A la dreta surt un sender que puja fins el veïnat dels 
Rosers, però nosaltres no el seguim i continuem endavant.  
El camí ens porta a una cruïlla, on el camí fa un fort gir a la dreta i on 
hi arriba un altre camí que prové del poble. En aquesta cruïlla sembla 
haver-hi un mirador sobre les gorgues, tot i que no és tan 
espectacular com sembla. Finalment continuem baixant pel camí 
quan aquest gira a la dreta.  
Des d’aquí el camí es divideix en dos petits senders per baixar per un 
tram força relliscós, és més senzill el de l'esquerra, i tot just tornar-se 
a ajuntar trobem una bifurcació amb un piló informatiu. Per l'esquerra 
aniríem cap a la riera, però nosaltres continuem per la dreta enmig de 
la boscúria seguint les gorgues per la seva part superior, fins a arribar 
a Els Esmolets. Es tracta d'una petita cruïlla de camins fora del bosc. 
Nosaltres continuem pel camí principal per sobre de la riera de les 
Gorgues. Dalt del cingle, a l'altra banda de la riera, veiem l'ermita de 
Sant Bartomeu Sesgorgues (630m) per on passarem de tornada. 
Arribem a una nova cruïlla, on agafem el camí de l'esquerra. poc 
després creuem un torrent i seguim baixant. Al final de la vall veiem 
l'escorxador de Can Patel. 
Hi ha un corriol a la dreta que puja. Després de 100m fem una corba 
pronunciada cap a l'esquerra i deixem un camí a mà dreta. Arribem a 
un pla que hem de deixar a l'esquerra per continuar pel corriol cap a 

la dreta per creuar el torrent de la Bertrana. Estem damunt els penyals 
de la Barra de Ferro. Un cop creuat el torrent seguim pel camí de més 
a l'esquerra, fins a arribar a una clariana. Arribats aquí, s'ha d'estar 
atent ja que a l'esquerra hi ha un petit corriol entre la vegetació que 
ens deixa al punt més proper al Salt de la Barra de Ferro. La vista és 
molt espectacular sobre la Riera de les Gorgues. La visió del Salt de la 
Barra de Ferro queda força tapada degut a una alzina arrelada 
acrobàticament al cingle. En aquest punt s'ha d'anar amb molt de 
compte ja que el torrent de la Bertrana es despenja uns 100 m. en el 
Salt de la Barra de Ferro i no tenim cap mena de protecció en el punt 
des d'on podem gaudir de la vista. A l'altra banda de la riera veiem la 
casa de Sentfores (550m), per on passarem de tornada, que és el 
millor punt per gaudir de la visió del Salt de la Barra de Ferro. 
Finalment tornem a la clariana i continuem pel corriol de la dreta força 
embrossat i tapat per mates de boix. 
 

 
El llac proper al punt per on creuem la Riera de les Gorgues. 

 
Continuant pel corriol arribem a un torrent que creuem a gual, fins on 
havíem arribat abans buscant el mirador sobre el Salt de la Barra de 
Ferro, i tot just creuat arribem a un camí de ferradura. Dos minuts 
després d'haver arribat a aquest camí trobem uns senyals taronges 
que ens marquen un camí de baixada cap a la riera a mà esquerra. 
Baixem seguint inicialment les marques taronges, que de seguida 
desapareixen, però el camí de baixada es troba fàcilment. De seguida 
arribem a la Riera de les Gorgues (480m). Arribats a la riera gaudim de 
la visió d'una mena de llac que es forma en aquest punt. Haurem de 
creuar la riera per un abans de la formació del llac. Creuem amb molta 
cura per no relliscar i acabar de ple dins de l'aigua. 
 
Riera de les Gorgues – Sentfores – Sant Bartomeu Sesgorgues – 
Carretera BV-5207 P.K. 4 – Santa Maria de Corcó-L'Esquirol 
Tot just creuar la riera, el camí, o el que sembla un corriol, s'enfila per 
la vessant guanyant alçada ràpidament. En ocasions hem de superar 
algun bloc de roca per continuar pujant, però sense gaire problemes 



arribem finalment a un camí més ample que a la vegada ens porta 
fins a un indicador que trobem en un creuament de camins. En 
aquest creuament trobem el camí de Sentfores, pel que continuarem 
cap a l'esquerra.  
 

 
El Salt de la Barra de Ferro des de Sentfores 

 
Una vegada som al camí de seguida arribem a la casa de Sentfores. 
Abans de marxar d'allà aprofitem per gaudir de la vista del Salt de la 
Barra de Ferro i fer-hi les fotos de rigor. Finalment continuem pel 
camí que en tot moment està indicat. Aquest camí a més segueix en 
molts moments el tub que porta l'aigua a la casa i que anem veient 
mentre caminem.  

El camí que va de Sentfores (550m) a Sant Bartomeu Sesgorgues 
(630m) va per la vessant de la cinglera, quet no presenta cap dificultat, 
excepte en alguns punts, per als que pateixen vertigen. Ben aviat 
arribem al tram conegut com a "l'Escaleta", un tram que transcorre per 
una mena d'escales fetes a la roca. Sortim del bosc i arribem a uns 
prats totalment verds on de seguida veiem l’ermita de Sant Bartomeu 
Sesgorgues (630m), d’origen romànic (s. XII), però molt transformada 
als segles XVII, XVIII i XIX.  
Des d'aquí, seguim la pista que comunica l'ermita amb el pla de Can 
Codina i la carretera de Santa Maria de Corcó a Tavertet cap a 
l'esquerra, fins la propera pagesia del Vilar. 
La pista forestal que seguim ens porta a un creuament de camins, ja 
força a prop de la carretera de Santa Maria de Corcó a Tavertet, on 
trobem un indicador que ens marca que pel camí de l'esquerra anem 
en direcció a "Tavertet - El Castell", i per aquí ben aviat arribem a la 
carretera de Santa Maria de Corcó a Tavertet. 
Finalment arribem a la carretera BV-5207 de Santa Maria de Corcó a 
Tavertet, apareixem molt a prop del punt kilomètric número 4, així que 
ja sabem la distància que ens queda fins a Santa Maria de Corcó. 
Arribats a la carretera anem cap a l'esquerra, i anem baixant cap al 
poble. 
  
FITXA TÈCNICA 
Tipus: senderisme 
Localització: Santa Maria de Corcó - L'Esquirol, Osona 
Durada aproximada: 4 hores i mitja  
Dificultat: mitjana, sense dificultats tècniques 
Recorregut: uns 10 Km 
Recomanació: portar calçat adequat per a zones humides 
 
AQUESTA SORTIDA ESTÀ PROGRAMADA PER 4000PEUS, PEL 
DIA 20 DE MARÇ DE 2010. 
Punt de trobada: pista poliesportiva, a les 8 del matí 
 

 

Descobrint els Ports d’Arnes 
Jacint Aicart 
 
Arnes és un terme que combina la plana, on predominen els camps 
de conreu de secà, i l'entorn muntanyenc i de relleu accidentat del 
Parc Natural dels Ports. La ruta s'endinsa entre boscos de pins, 
escarpades muntanyes i rius per les feréstegues i salvatges terres 
dels ports d'Arnes. 
Se surt de la plaça de l'Església d'Arnes. Es volta l'Ajuntament i es 
baixa passant pel davant de les escoles. Es continua recte per una 
pista asfaltada fins a topar amb una bifurcació, on hi ha una font: cal 
tombar a l'esquerra. Més endavant, a mitja hora de caminar, es deixa 
una desviació a la dreta i es davalla en direcció al riu dels Estrets, 
que es creua per un gual de ciment als 41 minuts. 
Es remunta la pista i, als tres quarts d'hora de trajecte, es tomba a mà 
dreta deixant el camí que segueix recte. S'avança entre oliveres i es 
passen trencalls secundaris que accedeixen als camps de conreu. 
Després de 53 minuts s'acaba la pista i es continua de baixada per un 
camí pedregós fins a arribar a un aqüeducte, que es passa per sobre. 
Tot seguit es prossegueix pel camí que discorre damunt de la 
conducció d'aigua entre un espectacular paisatge engorjat de 
frondosa vegetació: s'és als estrets d'Arnes. Es creua un altre 
aqüeducte, es flanqueja un enorme bloc de pedra i s'entra a un bosc 
de xiprers. Si el cabal del riu és molt gran és aconsellable no passar 
per sobre del pont i prendre el caminoi que transcorre per sota. 
Més tard, a l'hora i mitja, es gira a mà esquerra per una pista que 
travessa el riu dels Estrets. Es desemboca al camí que ve de 
l'aqüeducte i es tomba a la dreta. De seguida se surt a una altra pista 
i es gira de nou a mà dreta. 

A l'hora i mitja es troba una pista asfaltada que comunica Horta de 
Sant Joan amb el Mas de la Franqueta: cal continuar per la dreta.  
Passades dues hores, abans d'una esplanada on hi ha un monument 
dedicat als guardes forestals, es pren un desviament de la dreta. Se 
segueix per la pista principal fins al coll de la Ferrera, bell indret 
envoltat de densos boscos. Més enllà, després del mas de les Valls, 
apareix una cruïlla i s'agafa el camí que per la dreta voreja el riu de les 
Valls, afluent del riu dels Algars. Es passa pel costat de la Roca Dreta, 
imponent formació rocosa ubicada a prop del pic de lo Blau. 
Després del mas de la Figuera, i transcorregudes 3 hores i 20 minuts 
de recorregut, es desemboca a una pista i es prossegueix a la dreta. 
Més enllà se surt a una pista asfaltada i es fa cap a l'esquerra fins a 
tornar a Arnes, al cap de 4 hores i mitja, on finalitza l'excursió. 
 
FITXA TÈCNICA 
Tipus: senderisme 
Localització: Arnes – La Terra Alta 
Durada aproximada: 5 hores  
Dificultat: mitjana, una mica llarga, per a excursionistes en forma 
Recorregut: 20 Km 
Recomanació: portar calçat adequat per a zones humides 
 
AQUESTA SORTIDA ESTÀ PROGRAMADA PER 4000PEUS, PEL 
DIA 23 DE GENER DE 2010. 
Punt de trobada: pista poliesportiva, a les 7:30 del matí 
 



 
ARTICLE 
 

El Canvi Climàtic a les Glaceres dels Pirineus 
Per Jordi Camins Just 
 
Aquest passat 20 de novembre, 4000peus convidà a Jordi 
Camins a fer una xerrada sobre l’estat de les glaceres dels 
Pirineus. Aquest és l’extracte de la seva xerrada. 
Aquest igualadí afeccionat a la muntanya, dedica bona part del 
seu temps lliure a l’estudi de l’evolució de les glaceres dels 
Pirineus. Des de fa uns anys col·labora amb la Universitat de 
Saragossa en el programa “Estudio de la Dinàmica de los 
Glaciares del Pirineo Aragonés”, aportant cada any resums de 
les seves observacions al “Boletín Glaciológico Aragonés” 
 
 

 
 
Actualment als Pirineus gaudim encara de la presència de 25 
glaceres actives i 40 congestes de gel, restes d’antigues glaceres que 
han perdut la seva capacitat de desplaçament, però que contenen un 
gruix important de gel glacial. La meitat de tots aquests aparells 
glacials estan ubicats als Pirineus de França, i l’altre meitat als 
Pirineus Aragonesos. Els sectors de la serralada que pertanyen a 
territori català, andorrà i navarrès ja no disposen de zones glaciades. 
Els massissos que formen el Parc Natural Posets-Maladeta, que té el 
seu accés principal per la Vall de Benasc, protegeixen més del 60% 
d’aquests aparells glacials del vessant aragonès dels Pirineus, ja que 
a l’interior del parc s’hi troben  80 dels 200 cims pirinencs que 
superen els 3.000 metres d’alçada, i entre ells els tres cims més 
elevats de tota la serralada, Aneto (3.404 m), Posets (3.375 m) i 
Punta Astorg (3.355 m). 
Des del naixement del sistema solar fa 4.500 milions d’anys i amb ell 
el nostre planeta (quan ja en feia uns altres 10.000 milions des de 
l’aparició de l’univers) fins a l’actualitat, s’han succeït innombrables 
canvis climàtics en que s’han anat alternant etapes càlides i fredes. El 
Quaternari, període que es caracteritza per l’hominització (aparició 
dels primers homes Australopitecus) i les glaciacions, es va iniciar fa 
1,9 milions d’anys. Només en la segona meitat del quaternari (darrer 
milió d’anys), que representa el 0,0002% del tems transcorregut des 
de l’origen del sistema solar, han existit deu grans glaciacions (una 
cada 100.000 anys de mitjana), de les que en tenim certesa de quatre 
per les restes geològiques existents, d’unes altres quatre mitjançant 
l’anàlisi de l’isòtop de l’oxigen en testimonis fòssils marins, i en 
suposem per indicis les altres dues. 
La darrera d’aquestes glaciacions va finalitzar fa 18.000 anys, i com 
en totes les ocasions anteriors seguia un procés natural, ja que la 
humanitat, sense capacitat d’influir en el clima, ni tan sols coneixia 
encara l’agricultura. Vivim doncs en l’actualitat en un període càlid i 
de retrocés del gel, que ara ocupa el 10% de la superfície del planeta 

front al 32% de fa 18 mil anys, quan el mar gelat de l’hemisferi nord 
s’estenia a l’hivern, des de l’Àrtic fins al nord de la Península Ibèrica. 
Les glaceres dels Pirineus, desprès de l’extinció en l’últim terç del 
segle XX del darrer reducte de gel que encara resistia al Corral del 
Veleta, a Sierra Nevada (Granada), ostenten ara el poc encoratjador 
títol de ser les més meridionals d’Europa i l’únic testimoni actiu de la 
darrera glaciació a la Península Ibèrica. En termes generals la seva 
evolució climàtica i glaciològica no ha estat diferent de la que han 
seguit altres importants carenes de muntanyes con els Alps o 
l’Himàlaia, salvant-ne les diferències de latitud i alçada. 
 

 
 
Els científics ens avisen de la importància transcendental de l’activitat 
humana en l’escalfament del planeta durant el darrer segle, i de que 
hem d’evitar que la proporció de diòxid de carboni a l’aire superi les 
500 parts per milió (ara és de 384 ppm, al final de la darrera glaciació 
era de 280 ppm i durant la glaciació de 180 ppm). Casi tothom està 
d’acord amb aquest plantejament, però caldria no oblidar que el que 
fem els humans és amplificar amb major o menor mesura uns efectes 
que tenen el seu origen, i l’han tingut al llarg de milions d’anys, en 
causes estrictament naturals. 
Aquestes causes naturals tenen el seu origen primer en la variable 
intensitat de calor que rebem de la nostra estrella, el Sol, en funció 
per una banda de la seva pròpia activitat, que és canviant, i per altra 
en les irregularitats dels moviments orbitals del nostre planeta al seu 
voltant (períodes de 96.000 – 100.000 anys), i de la també variable 
inclinació de l’eix de rotació de la terra (períodes de 41.000 anys). La 
coincidència d’aquests factors, junt amb d’altres tan o més 
complexes, generen el complicat mecanisme climàtic del planeta. 
També l’escalfor de l’interior del planeta és causa de fenòmens 
naturals, entre els quals cal destacar les erupcions volcàniques, que 
causen efectes immediats en les regions contigües on passen, amb 
influències notables sobre el clima general. Un exemple destacable i 
relativament recent va ser l’erupció del volcà Tambora a l’Indonèsia, 
l’any 1815. Les seves cendres es van estendre amb guixos mitjans de 
més de dos metres en una superfície que s’estima en 500.000 km2, 
provocant a Europa i Amèrica del Nord l’anomenat any sense estiu 
(1816), i la pèrdua d’una part important de les collites. Els registres 
d’aquell any semblen confirmar una disminució de la temperatura de 
l’estiu europeu de 3º centígrads. 



 

 
Imatges comparatives de la glacera de l’Aneto 
 
Avançant en el temps cap als nostres dies, i coincidint de manera 
casual amb l’esmentada erupció del Tambora, s’estava a punt 
d’arribar a la fi de l’anomenada Petita Edat del Gel, que després d’un 
Òptim Climàtic Medieval, va suposar una etapa lleugerament més 
freda que l’actual (des de 1550 a 1820). La importància de la Petita 
Edat del Gel rau en el fet d’ésser el darrer avançament significatiu de 
les glaceres pirinenques i alpines, on havia estat suficient un descens 
de poc més d’un grau centígrad en els valors de les temperatures 
mitjanes anuals, ja que posteriorment  no s’ha tornat a produir un 
avanç d’aquest abast. Les glaceres pirinenques van assolir la màxima 
extensió recent entre els anys 1820 i 1825, es van mantenir estables 
fins l’any 1850, i van patir un desglaç molt significatiu a la segona 
meitat del segle XIX, el que va suposar la desaparició d’algunes de 
les noves glaceres que s’havien format en els darrers 300 anys.  
 

Foto de la conferència 

 
Durant el segle XX va continuar la mateixa tendència, que únicament 
es va interrompre de manera generalitzada durant la dècada 1920 – 
1930, en que es va interrompre el retrocés als Pirineus, i, fins i tot, als 
Alps un 75% de les geleres van enregistrar avanços destacables. Des 
d’aleshores fins el 1975 es va produir un nou i important retrocés tan 
a les glaceres alpines com a les pirinenques. La llengua de gel de la 
Mer de Glace, la glacera més extensa dels Alps francesos, va recular 
850 metres, i a l’interior del Parc Natural Posets Maladeta van 
desaparèixer geleres tan significatives con la de Vallibierna el 1958 i 
la de Llosàs al vessant sud de l’Aneto uns anys més tard. 
Des de l’any 1975 i durant aproximadament una dècada es va 
interrompre aquesta fase de retrocés: la meitat de les glaceres 
alpines van iniciar un petit avançament, la Mer de Glace ho va fer a 
una mitjana anual de 5 metres, i les glaceres pirinenques van entrar 
en una fase d’estabilització.  
A mitjans dels anys 80 s’inicià un nou període de retrocés, etapa en la 
qual ens trobem encara. El retrocés de la llengua de la Glacera de la 
Maladeta ha estat d’una mitjana de  5 metres anuals fins l’any 2003, 
del 2003 al 2005 de 15 metres (7,5 metres anuals) i del 2005 al 2007 
de 43 metres (21,5 metres de mitjana anual). 
A l’estiu del 1982 vaig inicial de manera organitzada i metòdica el 
seguiment i observació de les glaceres dels Pirineus. En el període 
de 25 anys transcorregut fins a l’estiu del 2007, s’han extingit a 
l’interior del parc 10 aparells glacials. No m’agrada fer prediccions de 
futur, que sovint s’utilitzen amb poca seriositat, però ara no és 
agosarat apuntar que si les actuals condicions climàtiques, 
especialment les dels quatre darrers anys, i molt concretament les del 
període 2005-2007, segueixen la tendència actual, en la dècada  del 
2040 les glaceres d’aquest sector dels Pirineus hauran deixat 
d’existir. Tot aquest procés l’he reflectit en el llibre “EL CANVI 
CLIMÀTIC A LES GLACERES DEL PIRINEUS, l’Agonia de les 
masses de gel al Parc Natural Posets Maladeta”. 
És urgent i inajornable que els humans rectifiquem les nostres 
actituds vers del planeta, i que és imprescindible fer-lo sostenible, no 
només reduint les emissions de CO2 procedents de la utilització de 
combustibles fòssils, sinó des d’un àmbit molt més global i ampli, però 
sense oblidar que, per causes naturals, el nivell del mar des de la 
darrera glaciació, ha pujat 120 metres, de que al llarg dels darrers 
2.500 milions d’anys les temperatures mitjanes planetàries han 
oscil·lat entre els 12 i els 22 º centígrads, i que ara som a l’entorn dels 
16º, més propers a les dels períodes freds que no dels càlids que ha 
suportat el nostre fràgil planeta. 
 
Més informació:  
 
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/glaceres/index.htm 
Enllaç interactiu, on es pot saber l’estat actual de les masses 
glacials dels Pirineus i llur evolució. 
 
EL CANVI CLIMÀTIC A LES GLACERES DELS PIRINEUS. 
L’agonia de les masses de gel al Parc Natural Posets Maladeta. 
Jordi Camins Just. EDITORIAL BARRABÉS 
 
 
 

 
 



RACÓ CULTURAL 
 
Fauna de Collbató. 
Per Ramon Milan 
 
És comprensible que avui en dia tots els estudiosos, aficionats o amants de 
la natura tinguin en comú el fet de gaudir d’una gran informació sobre moltes 
de les espècies animals que habiten el nostre planeta. El fet comunicatiu de 
l’Internet en  aquesta última dècada ens porta a llocs incògnits i ens parla 
dels problemes sempre generalment severs que comporta per exemple el 
canvi climàtic o la interrelació humana amb el medi i les espècies que hi 
habiten, tant properes com llunyanes. 
És ben cert  també que volem salvaguardar espais i espècies de l’altra banda 
del món induïts per la informació que ens arriba de la ràdio, TV, Internet o per 
associacions d’àmbit internacional, com Greenpeace, que ens consciencien 
amb les seves campanyes . De vegades per això,  tot allò que ens és més 
proper queda a un, diguéssim, “segon terme”. Són les espècies que conviuen  
amb tots nosaltres i que en definitiva també formen part d’allò que en diem  la 
Biosfera. 
Des d’aquest espai de la revista GRÈVOL seria bo donar a totes aquelles 
persones interessades amb la fauna local i autòctona de Collbató, que és 
molt extensa e interessant, informació no de caire massa tècnic sinó de 
coneixements pràctics, per que es valori i s’estimi allò que ens és més a prop, 
i que de vegades per desconeixement no sabem valorar prou. Així doncs 
som-hi. 
 
Començarem per el món dels insectes i per un de no gaire conegut per la 
majoria dels que vivim al nostre poble però sí per aquells que encara es 
relacionen amb la pagesia. De ben segur que els hi és molt familiar i que els 
hi comporta mals de cap i mals de butxaca. Ens referim a la dacus oleae, o 
amb termes més coneguts, a la mosca de l’olivera, que causa estralls en, la 
producció i la qualitat dels nostres reconeguts olis.  
Es tracta d’un insecte semblant a la mosca comuna i, com podeu veure a la 
fotografia, és més petita i amb una morfologia molt singular. Mesura de 4 a 5 
centímetres i és de color marronós amb taques negres. Té els ulls verds o 
blaus, tòrax groc, i les ales són llargues i transparents, les quals li permeten 
volar grans distàncies.  
 

 
 
També cal dir que les femelles són més grans que els mascles. El seu cicle 
biològic comença a peu d’olivera. Les nimbes, soterrades  d’un a quatre 
centímetres del terra descansen  fins arribada la primavera, als voltants de 
març o abril. Una vegada a l’arbre no els hi cal més de 10 dies per arribar a la 
maduresa sexual i la posta comença al tercer dia i permet fer postes de 150 a 
600 ous per individu dins de les olives triades minuciosament, és a dir, les 
més saludables, que no tinguin cap mena de larves enemigues (Opios 
Concolor), de cara sud degut a la radiació solar (est-oest) i que permeti un 
grau d’autosuficiència per arribar a ser adulta. 
Aquests ous dins de l’oliva el que faran és menjar la polpa ja que son 
monòfagues, és a dir que només s’alimenten de la polpa de l’oliva originant  
la caiguda prematura, i minvant en tot cas la qualitat de l’oli. Mireu la segona 
fotografia. 
 

 
 
Caldria subratllar que la temperatura és un factor clau per el seu 
desenvolupament, que va de  -6ºC  fins a 35ºC. Fora d’aquest marge tenen 
problemes per tirar endavant. La seva vida és curta, si la comparem amb la 
humana, de 20 a 60 dies, i és el que té de temps per fer que la seva 
espècie no es vegi minvada i desaparegui. El seu cicle vital és a l’estiu 
d’uns 40 dies, i a la tardor fins uns 60 dies.  
Per últim direm que la lluita per fer que aquest insecte afecti el menys 
possible les collites de l’oliva, són  la química o la  biològica. La química a 
base de líquids combinats per a altres plagues que afecten a l’arbre i, la que 
sembla agafar més protagonisme és la biològica a base de trampes amb 
feromones, ja que les femelles són  les úniques de la família Tephitidae que 
les produeixen per atraure els mascles, i últimament també s’experimenta 
amb una espècie d’abella que ataca directament a la mosca adulta produint 
la seva mort. 
 

 
 
Tenim que tindre en compte que la natura adopta controls molt estrictes per 
no fer que uns i altres desencadenin una  plaga. Malauradament la mà de 
l’home fa que la simetria natural es trenqui i, això especialment és el motiu 
del  perquè tenim que vetllar, per no trencar allò que per natura va crear i 
que té tot el dret d’existir com existeix la raça a la que pertanyem, la raça 
humana. 
 
Dita del Desembre: 
“Santa Llúcia glaçada, primavera engalanada” 



 
VARIS 
 
Comencem un nou apartat dedicat a la poesia, frases, pensaments, sobre la muntanya, la natura, l’excursionisme, etc, a on us convidem igualment a participar, i 
incloure els vostres suggeriments. Afegiu un comentari al nostre bloc 4000peus.wordpress.com, o envieu un mail a 4000peus.collbato@gmail.com. 
 
Flor de Neu 
 
¿Qué buscas allá arriba?¿Qué encuentras? 

 
¿Qué busco en la montaña? 
¿Qué encuentro? 
¿No sabes?... Armonía de luces y colores  
y melodías de amor entre las flores  
y en el pinar sinfonías del viento. 
Cantos entre rocas y riachuelos, 
tintinear del clavo y el mosquetón, 
notas de martillo, ton, ton, ton. 

Y rápidos rápeles como vuelos 
Silencios de peligro en la pared... 
del cuerpo suspendido en el vacío, 
el ansia de subir, subir..., 
la sed de un infinito cielo 
y de armonía de estrellas que tiemblan y sonríen. 
¿Qué encuentro allá arriba? 
Música y Poesía. 

 
Carlos Re 

 
Secció infantil i juvenil 
 
Aquest octubre s’ha engegat el nou curs de la secció infantil de 4000peus. 
Estem molt satisfets de la resposta dels pares, ja que enguany s’han apuntat 
setze nois i noies d’entre 11 i 14 anys, amb moltes ganes de superar-se i 
gaudir de la muntanya i els companys. El 18 d’octubre començàrem pujant al 
cim del Gorro Frigi. La pujada va anar molt bé i en poca estona vàrem arribar 
tots al cim.  
 

 
 
El 14 i 15 de novembre varem fer la sortida de cap de setmana amb la secció 
infantil i juvenil a Montrebei. El dissabte férem  la ferrada Urquiza-Olmo, 
magnífic recorregut molt ben equipat per Joaquin Olmo i Juan Urquiza, que 
recorre el barranc de la Pardina. La pluja intermitent no ens va poder aturar. 
Vàrem anar superant els diferents ressalts fins a arribar a l’últim d’ells on 
deixàrem piada en la típica llibreta a la que ens tenen acostumats aquests 
equipadors. Per a baixar de la via optàrem per a fer els tres divertits ràpels per 
així practicar aquesta tècnica. Arribant a les cinc de la tarda a La Pertusa, 
vàrem donar per finalitzada l’activitat per tot seguit anar a descansar, sopar i a 
dormir que l’endemà també prometia ser interessant. 
 

 
 
El diumenge començàrem amb unes escalades al castell de Sant Llorenç, 
vies de IV, V … fins a 6b, van amenitzar aquest matí de tardor sense gens 
de fred. Després baixàrem fins al GR-1 a Mas Carlets per així enfilar cap el 
congost, visitant la cova de la Colomera i arribant a la Masieta a les cinc de 
la tarda, on ens esperàven els pares amb els cotxes. Moltes felicitats a tots 
els nois i noies del grup (que encara no té nom!!!!!) pel seu ànim i motivació. 
Merci sobretot als pares pel seu suport en la logística de l’activitat. 
Per últim, aquest passat 13 de desembre vàrem fer una sortida d’escalada a 
Montserrat. 
 
 
CALENDARI ACTIVITATS 1er QUATRIMESTRE 2010: 
10 de gener – Sortida amb raquetes de neu a Lles (Cerdanya) 
20-21 de febrer – Sortida de cap de setmana d’esquí o raquetes 
Tavascan (Pallars Jussà) 
21 de març – Sortida espeleologia (Garraf o Montserrat) 

 
Calendari excursions del “Grevolet” 
 
El “Grevolet” és un grup de pares del Bruc i Collbató que organitzen sortides per els més petits, fent recorreguts senzills a prop de casa. 
CALENDARI ACTIVITATS “EL GREVOLET: 
- 17 de gener 2010 - La Creu de Saba (Olesa de Montserrat)  

Organitza: Miquel 93.771.03.64. Lloc de trobada: Timbaler del Bruc a les 
9:00h. 

- 14 de febrer 2010 - Ruta dels fòsils (Marganell). Organitza: Joan Enric 
93.771.00.73. Lloc de trobada: Timbaler del Bruc a les 9:00h. 

- 14 de març 2010 - Els "Cogullons" de Castellfollit del Boix  
Organitza: Sergi. 93.771.00.73. Lloc de trobada: Timbaler del Bruc a les 
9:00h. 

- 18 d'abril 2010 - L'Elefant. Organitza: Jordi Salvador 93.771.05.80. Lloc 
de trobada: Timbaler del Bruc a les 9:00h. 



 
Per més informació sobre “El Grevolet”, poseu-vos en contacte amb Enric Canela, ecanela@economistes.com 
 
NOTA IMPORTANT: Les excursions del “Grevolet” són de lliure adhesió i sense monitor. Qui hi vagi es responsabilitzarà de la canalla que porti. 
 
 

 

CALENDARIS 
 
CALENDARI 1er QUATRIMESTRE 2010 - 4000peus  
      

   DIFICULTAT 
I   

DATA SORTIDA 
LLOC TIPUS PUNT DE TROBADA DURADA CONTACTE NOTES 

23/01/2010 Descobrir els Ports d'Arnes Arnes Senderisme 7,30 Pista poliesportiva B 4-5 h Jacint Aicart   
31/01/2010 Baixada pel torrent de Sta Caterina Montserrat Barranquisme 8,00 Plaça de l'Església A  4 h Aniol Garcia (*) 
06/02/2010 La Tossa Plana Lles Raquetes 7,00 Pista poliesportiva B  4-5 h Jordi Casanovas (**) 
21/02/2010 S Salvador de les Espases Olesa Senderisme 9,00 Plaça de l'Església A  3-4 h Lali Sellés   
06/03/2010 Prat de Guiló/Cadí Cerdanya Senderisme 8,00 Pista poliesportiva B 4 h Jacint Aicart (***) 
20/03/2010 Gorges de S Bertomeu L'Esquirol Senderisme 8,00 Pista poliesportiva B 4 h Jacint Aicart   

10/04/2010 Via verda Girona Sant Feliu de Guixols Gironès BTT 7,00 Pista poliesportiva B 4 h 
Josep Anton 
Serra (****) 

24/04/2010 
Canal dels Llorers, Sant Joan, Gorro 
Frigi Montserrat Senderisme 8,00 Plaça de l'Església B 4 h Jordi Casanovas   

(*) Cal portar talabard i casc  
(**) Cal portar raquetes de neu. Possibilitat de fer nit al refugi, cal confirmar reserva abans del 20 de gener i dipositar una paga i senyal de 10€ al nº de compte 
de 4000peus: 2041-0052-13-0040037993  
(***) Cal fer nit al refugi, cal confirmar reserva abans del 19 de febrer, i dipositar una paga i senyal de 10€ al nº de compte de 4000peus: 2041-0052-13-
0040037993. Es recomana portar raquetes de neu  
(****) Portar bici. Alternativament poem gestionar el lloguer de la bici. Hi haurà servei de transport de bicis qui ho vulgui. Cal confirmar amb antelació  
            
CONTACTES:           
Jacint Aicart 93 777 99 55 (de 19 a 21 hores) Escala del nivell de dificultat:  
Aniol Garcia 675 35 63 18  A Fàcil, apta per tothom 
Jordi Casanovas 656 92 02 47 (de 19 a 21 hores) B Mitjana, sense grans dificultats, adequada per qualsevol excursionista en forma 
Lali Sellés 93 777 92 29 (de 19 a 21 hores) C Difícil, sense dificultat tècnica, però llarga 
Josep Anton Serra 93 777 92 29 (de 19 a 21 hores) D Difícil, amb dificultats tècniques, per a excursionistes amb experiència 

 
Al nostre bloc 4000peus.wordpress.com podreu trobar més informació de les sortides, així com els possibles canvis de programació que poguessin succeir. 
 
CALENDARI DE CURSES DE MUNTANYA    
Per Joan Arnau i Anna Rigol 
 

  CALENDARI      Curses de Muntanya 
  Gener / Abril 2010                                                          Curses d’asfalt 
                                                                                                                     Travesses / Caminades                                
Dia  Prova Població metres Web/ Contacte 
Gener 

17 Cursa Mar i Murtra Blanes 20000 http://www.blanes.cat/fondistes/marimurtra10.htm 
24 Marxa del terme Sant Fruitós 32000 http://pem.santfruitosentitats.cat 
30 24 Hores de Muntanya Olot 60000 http://www.ceolot.cat 
31 Cursa de Muntanya Mont-Rodon Matadepera 12000 http://www.uem.cat 

Febrer 
7 Mitja Marató Granollers Granollers 21097 http://www.lamitja.cat 
7 Marxa del Montserratí Esparreguera 20000 http://www.clubexcursionistaesparreguera.com/MMontse ... 
14 Travesssa Viladrau- La Garriga La Garriga 32000 http://www.cegarriguenc.org/ 
14 Mitja Marato Barcelona Barcelona 21097 http://www.bcn.es/mitjamarato/ 
21 Botifarunner La Llacuna 19500 http://www.botifarunner.com/ 

Març 
7 Marató Barcelona Barcelona 42195 http://www.maratobarcelona.com 
7 Marxa dels Castells de la Segarra Cervera 51000 http://www.marxadelscastells.com 

21 Cursa de Muntanya Vall del Congost Aiguafreda 42195 
21097 http://www.cursavalldelcongost.com 

28 Caminda popular Puig-Reig Puig-Reig 15000 http://www.cquie.org 
Abril 

4 Pic del vent Caldes de 
Montbui 25100 http://www.cecmo.net/ 

18 Caminada Ripollet Montserrat Ripollet 47000 http://www.ceripollet.blogspot.com/ 
25 Marato popular Madrid Madrid 42195 http://www.maratonmadrid.org/ 
25 XVI Cursa de Fons del Margalló Olivella 13000 http://www.atletisme.com/classificacions/olivella/ 

25 Cinc Cims Castellar del 
valles 53428 http://entitatscastellar.cat/ 

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

 


