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EDITORIAL 
 
Comencem, una vegada acabada la temporada 
d’hivern, l’últim trimestre d’aquest curs, amb noves 
propostes per gaudir de la muntanya i la natura, tal 
com podreu comprovar al calendari d’activitats. És 
un bon moment per trobar-nos i celebrar el final 
d’etapa, i també per agafar forces i encarar el curs 
que ve. 
És per això que és el moment adequat per agrair 
especialment les responsables d’engegar i portar a 
terme, ja des dels inicis, la Secció Juvenil. 
Concretament a la Montse López, l’Anna Ripol, la 
Montse Rovira i la Dolors Macias, que, amb la seva 
constància i buscant l’equip tècnic més adequat, 
han aconseguit fer realitat que els nostres joves 
s’iniciïn en les disciplines de la muntanya i 
l’excursionisme: escalada, esquí, alpinisme, 
barrancs, espeleologia; i també que s’apropessin al 
món natural, i així formar els fonaments del que 
serà el futur nucli humà de l’entitat. Per això, en 
nom de tota la Junta, l’agraïment i tot el nostre 
suport en el futur, moltes gràcies! 
Aprofitem també per dir-vos que algunes de les 
activitats programades per aquest trimestre 
necessiten reserva de places i, per tant, cal que ens 
feu constar la vostra confirmació. 
 
Us desitgem que passeu un bon estiu. 
 
La Junta 
 
Foto de portada: 
Nevada del març a Collbató 
Autor: David Martí 
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LLOC DE TROBADA I TELÈFONS: 
 
Cada dijous, de19’30 a 21 h, al local de la pista poliesportiva, “Barraka Jove”, Avinguda Centenari s/n, Collbató 
 
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 
WEB:  4000peus.wordpress.com 



CRÒNICA 

Conferència i excursió a Sant Salvador de les Espases 
Eulàlia Sellés 
 
A la sala cultural de l’Ajuntament de Collbató, organitzat per 
4000peus, tingué lloc el divendres dia 26 de febrer de 2010, a dos 
quarts de vuit del vespre, la conferència “Sant Salvador de les 
Espases, una ermita singular del Baix Llobregat Nord”, 
il·lustrada amb imatges actuals i històriques de l’ermita. El 
conferenciant era el Dr. Àngel M. Hernández Cardona, 
excursionista, erudit i membre de l’Associació Amics de Sant 
Salvador de les Espases. La sala, força plena, era ocupada 
sobretot per membres del grup 4000peus. Després es va fer un 
col·loqui molt participatiu, ja que el tema va interessar molt als 
assistents, alguns dels quals lamentaven no poder anar a l’excursió 
programada per al diumenge.  
 

 
L’Àngel Maria Hernandez, donant explicacions als assistents a 

l’excursió 
 
També es va presentar el llibre “Sant Salvador de les Espases, 
una ermita singular” i altres llibres del conferenciant relatius a 
aquest santuari, inclòs el recentment aparegut “Pàgines 
vacarissanes”, que inclou un apartat dedicat a Sant Salvador. 
Acabat l’acte, molts dels assistents marxaren a una pizzeria 
propera, on tingué lloc un sopar celebrat en un ambient de bona 
companyonia. 

 
En primer terme vista de “les espases” que donen nom al lloc 

 

El diumenge dia 28 es féu una excursió a l’ermita de Sant Salvador 
de les Espases, guiada i comentada per l’Àngel Manuel. Després 
d’esmorzar a dalt del turó, es va fer una visita guiada a l’ermita i es 
va comentar també tot l’ampli panorama, inclòs Collbató, situat a 
l’esquerra del Montserrat. La tornada es va fer per can Tovella del 
Cairat. 
 

 
Ermita de Sant Salvador i Collbató al fons de tot 

 

 
Des de dalt de Sant Salvador



RESSENYES 
 
Una proposta diferent: la Ribera d’Ebre 
Raül Sabaté Cervelló 
 
Raül Sabaté és membre de ROGLES AVENTURA SL, una petita 
empresa de Flix que organitza sortides i activitats als voltants 
de l’Ebre. 
4000peus organitzarà una sortida de cap de setmana pels dies 
26 i 27 de juny, a la que esteu tots convidats 1. 
Us presentem dues propostes de ROGLES, per descobrir 
aquesta sorprenent zona. 
 
1. Descobrint l’Obaga i els Cingles de Tivissa 
 
Sortim des de la mateixa població riberenca de Tivissa, potser una 
de les més maques de la comarca ja que el nucli de població queda 
arrecerat sota els cingles d’aquesta serra. 
La caminada comença pujant per un corriol que ens situa de 
seguida a l’obaga. Podem contemplar restes de masos abandonats 
fa temps, però on encara podem deduir la forma de vida de fa uns 
anys al camp. 
El camí ens duu a una pista que de manera molt lleugera va 
ascendint sempre a l’obaga, de manera que podrem gaudir de la 
frondosa vegetació arbustiva de la zona on moltes espècies d’ocells 
hi fan vida. L’agradable passeig ens porta a la zona de Fontanilles 
molt propera ja al cingle i on agafem un corriol que entra dins la 
frondosa zona dels Borjos. 
Farem l’aturada per esmorzar a la Cova de la Gralla. Un 
espectacular indret que durant molt temps ha servit d’aixopluc a 
pastors i pagesos. 
Des d’aquí, ja a tocar del cingle pujarem dalt de la Serra pel 
Pujador de Blaiet per un tram molt curtet equipat amb grapes i 
cable molt fàcil.  
La resta de camí és gaudir de les panoràmiques de la Serra de 
Llaberia, de la Vall de l’Ebre o del sud del Priorat que ens ofereix la 
zona de Pinangleres. No patiu si trobem cabres soltes pel camí: és 
un dels seus llocs de pastura. 
 

 
Cingles de Tivissa 

 

                                                 
1 Preu total 76 €. Cal inscriure’s, abans del dia 1 de juny, deixant una paga i senyal 
al compte corrent de 4000peus de 10 €. Interessats poseu-vos en contacte amb 
Montse Lopez, de 19 a 21 h, telèfon 652 26 79 71. Veure detall a la secció VARIS de 
la revista. 

Arribats a la Roca de Cabells, i aprofitant que potser sigui aquest el 
lloc amb la millor panoràmica farem l’aturadeta per a dinar. 
Una mica més endavant baixem un camí ben estret que torna a 
l’obaga de la muntanya, però per a dur-nos al punt on acaba la 
coneguda via ferrada del Barranc de la Foig. Des d’allà emprenem 
la baixada amb el poblet de Tivissa al fons, fins al nostre vehicle 
per un camí molt agradable, que el farem en poc més de 45 min. 
 

 
Tivissa al fons 

 
Material: 
Aigua: Una ampolla individual. 
Roba: forro polar, samarreta, jaqueta o impermeable. 
Esmorzar i dinar. 
Calçat adequat. 
Nivell: 
Dificultat tècnica i física: baixa 
Durada: Unes 4h 30’ hores comptant totes les aturades. 
 
2. Descens en piragua: la cubeta de Móra i 
l’illa del Galatxo 
 
Potser sigui aquesta una de les rutes més maques que es pot fer 
per l’Ebre: va a gustos. Una de les raons principals és la gegant illa 
del Galatxo en la que només s’hi pot accedir en piragua i l’altra és 
arribar al pintoresc poble de Miravet des del riu. 
En quilòmetres són uns 12, encara que comptant les 2 o 3 aturades 
que farem, en prou feines arribarà a durar 3 hores a un ritmet 
tranquil. 
Després de passar el Pas de l’Ase, l’Ebre, en el seu camí cap al 
mar, troba en aquest tram un espai de calma. Com per assaborir 
més la pau del lloc i com amagant-se en el bosc de ribera que 
l’envolta. 
Podem triar entre sortir de Móra la Nova o de Móra d’Ebre. En 
funció del cabal del riu i del nostre nivell, farem aquesta tria i ens 
acomiadarem des de l’aigua de la gent que passeja pel passeig del 
riu de Móra d’Ebre i del castell, construït pels àrabs al s.XII. 
Passats els 2 ponts que separen les dues “Móres”, cal no passar-se 
de llarg l’entrada a l’espectacular illa del Galatxo. No sembla que 
siguem a Catalunya!! Depenent de l’hora i l’època de l’any, podrem 
veure diversos grans ocells i ànecs, ben prop. Fins i tot, alguna 



 
 

 

carpa ens saltarà a la vora ja que en tot moment es veu el fons del 
riu. 
Veurem la badia de dins l’illa, i quan entrem un altre cop al riu, 
notarem la diferència del corrent. 
 

 
Els ponts de Móra sobre l’Ebre 

 
Just davant, a una de les platges naturals de Móra d’Ebre farem la 
primera aturada i esmorzarem o farem les primeres fotos en aquest 
indret. I veurem què són les “sorts” o les “sortetes”. 
Més endavant d’on som, potser veiem com pasturen les ovelles, ja 
que és un lloc ideal. De fet, és la desembocadura del riu Sec, que 
com el nom indica.... no ens hi podrem pas banyar. Una mica més 
endavant està l’illa de Xano, a la que només hi podrem entrar en 
comptades ocasions ja que cal que hi hagi una mica de cabal 
d’aigua. En qualsevol cas, està tota arbrada i fa molt goig des del 
riu. 
Deixant-nos gronxar pel corrent que sol haver en aquest punt veiem 
el turó de la nostra esquerra. Dalt del Molló, hi ha el que fou el 
poblat ibèric més important de tota la ilercavònia, el Castellet de 
Banyoles. Hi vivien unes 5000 persones, i es va destruir per ser 
poble enemic de Roma. Veiem que just a sota el riu forma una 
mena de península, que no és pas actual. De manera que es creu, 
que ja els ibers utilitzaven aquest punt com a port natural i en foren 
dels primers navegants. És un lloc privilegiat, viure dalt del turó i 
tenir les embarcacions a recer dels corrents en aquesta península... 
 

 
El castell de Miravet 

 
Més endavant passem per sota del gasoducte i de l’illa (si hi ha poc 
cabal) que nosaltres hem vingut a anomenar illa de l’espígol, atès 

que a la primavera n’està plena i li dóna un color característic. Tot i 
així no ens podem encantar massa ja que aquí cal parar cura en no 
posar-nos massa a la vora, ja que els arbres caiguts podrien 
desequilibrar-nos. En dies de bastant cabal, aconsellem sempre fer 
la ruta amb un guia experimentat. 
Ja prop de Ginestar, passarem pel lloc on el riu és més estret en 
aquesta sortida d’avui. A la batalla de l’Ebre, es va aprofitar per fer 
passar per aquí tancs amb ponts de muntatge ràpid. La Guerra Civil 
també va acabar amb un pas de barca que unia les 2 poblacions de 
Ginestar i Benissanet. Ara, s’ha perdut el camí i tot. 
L’embarcador que veurem a l’esquerra és el de Ginestar, però 
davant per davant tenim -amagat darrera una illa-, el de 
Benissanet. Aquí, els que vulgueu una emoció forta, provarem 
d’entrar amb el guia a aquesta illa per un pas de només un metre!! 
No val a badar. 
Farem una aturada a l’embarcador de Benissanet, on a més 
d’estirar les cames menjarem alguna cosa o beurem a la font, i tot 
comentant aquesta primera part de trajecte, gaudirem del passatge 
arbrat que duu al poble. 
Ens queda ara entre 40’ i 1h fins a Miravet. En aquest camí, ens 
queda la tranquil·litat del riu i el passeig amb el nostre caiac per les 
illetes de Miravet, creades per la força o debilitat del riu, pels seus 
sediments que en èpoques de sequera hi ha fet créixer vegetació. 
La carretera està allunyada d’aquests punts i seguim escoltant el 
silenci fins que la carretera s’ajunta altre cop al marge esquerre. 
Aquí ja divisem el pas de barca miravetà, el darrer de l’Ebre que 
funciona només amb el corrent del riu. Després de saludar els 
turistes o pagesos que estiguin creuant-lo, veurem una de les 
imatges que més recordarem de la nostra aventura d’avui: observar 
des del riu el poble de Miravet i el seu castell templer dalt de la 
muntanya. 
Abans no arribem a la platja del poble, tenim temps per fer una foto 
que agafi bé la vila antiga d’origen àrab amb les seves cases 
penjades sobre l’Ebre. 
Just a l’esquerra haurem passat per la illa del Tamarigar. És un 
biòtop on diverses espècies d’aus hi fan parada. Encara que en 
aquesta ocasió, val la pena pujar dalt del castell, per gaudir millor 
de la vista de l’illa, i com l’Ebre se’n va de Miravet cap al Pas de 
Barrufemes, però això ja és una altra història.... 
 
Material: 
Aigua: una ampolla individual. 
Calçat que es pugui mullar. Si són xancles que vagin lligades 
al peu. 
Roba de recanvi i tovallola ( només per si de cas). En una 
bossa qualsevol de plàstic. 
Repel·lent antimosquits recomanable només en l’activitat a 
primeres hores del matí. 
Càmera de fotos o mòbil  es poden dur dins la piragua sense 
risc. Es recomana protegir-ho a dins d’una carmanyola, o altre 
recipient estanc. 
Crema solar, ulleres de sol i barret pel cap si és època de 
calor. 
Roba d’abric si és època de fred. 
 
 
AQUESTA SORTIDA ESTÀ PROGRAMADA PER 4000PEUS, ELS DIES 
26 I 27 DE JUNY DE 2010. 
Més informació a l’agenda d’activitats i al bloc 
4000peus.wordpress.com 
 

ROGLES AVENTURES SL, Raül Sabaté Cervelló 
Telèfon: 977 410240 
WEB:  www.rogles.org,  e-mail:  rogles@rogles.org 



 
 

 

 
Ascensió a l’Aneto per Vallibierna 
Jacint Aicart 
 
Aprofitant l’ascensió a l’Aneto de la secció infantil, uns pares 
agosarats han proposat fer-ho també, però per no destorbar, hi 
anirem per un altre cantó (Vallibierna - Coronas). 
 

Vista de l’Ibón de Coronas 
 
 
Programa: 
 
1er dia: 
 
Després de deixar els nens/es amb  els guies, baixarem fins al Pla de 
Senarta. Des d’aquí pujarem al refugi lliure de “Pescadores”, a 1970 
metres d’alçada (si podem fer-ho amb cotxe, ens estalviarem 2 hores 
de caminada). A partir d’aquí comença la pujadeta, primer 
remuntarem una cascada per la dreta (marge orogràfic esquerre) fins 
arribar a un petit ibón, a 2220 metres. Seguirem amb forta pujada fins 
al ibón inferior de Coronas, a 2493 mts, que està al peu de la “Brexa 
de Llosas” . Donarem la volta al ibón, arribant als estanys superiors 
de Corones, a 2730 metres, on plantarem les tendes per muntar la 
“festa”. 
 
2on dia: 
 
Una bona matinada, esmorzar, i en marxa. Des d’aquí atacarem la 
glacera de Corones fins al coll a 3173 metres. Ja només ens quedarà 
remuntar una pala de neu i flanquejar el famós “Pont de Mahoma” 
(una cresta de 10 metres de longitud, sense dificultat, amb bones 
preses, però força aèria), i ja serem al cim dels Pirineus, a 3404 
metres. Baixarem pel mateix itinerari per recollir les tendes i el 
material que haurem deixat. 
 
AQUESTA SORTIDA ESTÀ PROGRAMADA PER 4000PEUS, ELS DIES 19 
I 20 DE JUNY DE 2010. 
Més informació a l’agenda d’activitats i al bloc 4000peus.wordpress.com 

 

 
Vista de la glacera de Corones 

 

 
Pas de Mahoma 

 
 
 
 
 
 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Tipus: alpinisme 
Horari: 5 hores de pujada, i 4 de baixada (des de Cabaña de Pescadores 
al cim) 
Desnivell: 1434 metres 
Dificultat: mitjana alta, sense dificultats tècniques, però llarga 
Recorregut: uns 10 Km 
Material: cal portar tendes d’acampada, botes impermeables, piolet, 
grampons, sac d’hivern, polaines, guants, protecció solar, anorac. 
Portar menjar suficient per a un dia i mig. 
Recomanacions: si bé no hi ha grans dificultats tècniques, no és 
recomanable per persones que no estiguin en forma, ni per les que 
pateixin vertigen (últim tram).  
Comproveu que tingueu vigent l’assegurança de muntanya per a alta 
muntanya (tipus C). 



 
 

 

Mont Blanc per la ruta dels 4000 
Eudald Llagostera 
 

 
 
La pujada comença a Chamonix. Després de dinar confortablement en algun 
dels molts restaurants que hi ha, agafarem el telefèric de l’Aiguille du Midi, 
que permet arribar sense esforç físic, encara que econòmicament sí que 
costa: uns 50 euros!. Un cop a l’agulla, a 3.800 metres, travessem un pontet i 
un túnel fins a arribar a una sortida que dóna al sud-est i que té un ostentós 
cartell que espanta: “Danger, itineraire d’haute montagne”. 
La sortida és aèria per una esmolada aresta de neu i des d’on, segons com 
caminem, veiem el camp de futbol de Chamonix sota la sola dels grampons! 
Perduts uns 100 metres de desnivell, l’aresta s’eixampla i el pendent es 
suavitza. S’ha d’anar cap a la dreta perdent encara més nivell  i en direcció al 
ja visible (si no hi ha boira) refugi de "Cosmiques" a 3.613 m. Hi farem nit. 
L’endemà a la una i a les tres de la matinada, toquen diana. Si es vol fer el 
Mont Blanc, no es convenient sortir més tard de les 4. Baixem del refugi cap 
al Col du Midi a 3.530 metres d’alçada i anem directes cap a la paret del Mont 
Blanc de Tacul. És un pendent bastant uniforme, d’uns 40º. Es puja seguint la 
petja que de ben segur hauran deixat els altres, i tot fent ziga-zagues passant 
per sota del serac anomenat “Max la menace”, que cau cada any però mai se 
sap quan. No ens hi aturarem pas!. Arribarem a l’espatlla del Tacul a uns 
4.040 metres. 
De l’espatlla del Tacul, seguim en direcció SSE cap al coll anomenat “Maudit” 
de 4.035m a on comença la vessant del Mont Maudit. Te uns 50º d’inclinació 
que es guanyen de la mateixa forma que la del Tacul fins a sota el “Coll del 
Mont Maudit” a 4.345 metres. Aquest es el pas més delicat de la travessa. 
Son uns 50 metres de pendent a 65 – 70º de neu i gel. S’ha d’anar amb 
compte ja que, tot i ser tècnicament fàcil, és molt exposat. Superat aquest 
mal pas, anem flanquejant pràcticament de pla pel vessant de ponent del 
Mont Maudit fins al Coll de la Brenva a 4.300 metres. Aquí comença la part 
més penosa de la pujada. Son 500 metres de desnivell fins al cim. Al principi 
pugem el “mur la cote” que ja ens deixa a 4.400. A partir d’aquí una 
inacabable pala fins al cim. Algú l’ha pujada en 45 minuts, mentre que d’altres 
hi esmercen 2 hores fins al cim dels Alps, el Mont Blanc, a 4.810 metres. 
La baixada és recomanable fer-la per la via normal francesa: del cim a 
l’aresta que va cap a ponent i un xic al nord, passant per “la Tournette”, 
l’aresta de les Bosses i el bivac Vallot. 

 
L’Eudald Llagostera al cim del Mont Blanc 

 
Sota el refugi d’emergència de Vallot, pel seu costat de ponent, es remunten 
els sempre penosos 50 metres de desnivell per guanyar el “Dome de Gouter”, 
encara a 4.302 metres. Es baixa en direcció NW fins al refugi de Gouter a 
3.817 m. Aquest sí que és tot un refugi, però no recomanem fer-hi nit, ja que 
sempre està ple a vessar, i si fa mal temps ens hi podem quedar “clavats”. 
Així, doncs, només beure i menjar un xic per baixar la paret fins al Refugi de 
“Tete Rouse”. S’ha de fer atenció durant tot el descens, i sobretot al passar el 
"grand couloir": cal aturar-se, esperar que no es senti cap roc a baixar (es pot 
estar molta estona esperant!), i quan esta tot quiet, travessarem a tota 
màquina i pas segur, ja que una relliscada pot ser molt perillosa. A l’altre 
costat del Grand Couloir, hi ha algun lloc per amagar-nos de la caiguda de 
pedres. Superat aquest tràngol, ja sols ens queda arribar al Refugi de “Tete 
Rouse”a 3.167m. 
El tercer dia, per camí marcat, cap al cremallera de "Nid de l’Aigle" (2.372m). 
L’agafarem fins a “La Chalette” a on hi ha un telefèric que ens deixa a “Les 
Houches”. Aquí passa un autocar de línia que ens menarà a Chamonix. En 
total es pot fer en menys de 48 hores sense forçar, si s’està en forma. 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Tipus: alpinisme 
Horari: 48 hores 
Desnivell: 1.280 metres (pujada), 2.438 metres (baixada) 
Dificultat: alta, amb dificultats tècniques, llarga 
Material: cal portar el material normal per sortides d’alpinisme d’alta 
muntanya: roba d’abric per a gran alçada, botes d’alpinime, piolet, 
grampons, cordes, protecció solar, menjar energètic, sac d’hivern, 
polaines, guants, protecció solar, anorac. 
Recomanacions: no és recomanable per persones que no estiguin en 
bona forma, per a excursionistes experimentats. 
Comproveu que tingueu vigent l’assegurança de muntanya per alta 
muntanya (tipus C). 
 

 
 

 
 



 
 

 

CRÒNICA 

 
Viatge a l’interior de la Terra Alta 
David Martí 
 
 

 
La vil·la d’Arnes 

 
El passat 23 de gener, 4000peus organitzà una sortida de 
descoberta als Ports d’Arnes. 
Aquesta terra, que recorda en molts aspectes al nostre Montserrat, 
té algunes peculiaritats que la fan especial, donats els seus 
paisatges francament espectaculars, i força desconeguts per molts 
de nosaltres. 
Arnes és una petita vil·la de la Terra Alta, fronterera amb l’Aragó, en 
aquesta mena de terra franca, que és Catalunya i Aragó a l’hora, i 
també una mica de terres valencianes, però que té una personalitat 
pròpia. Entre la vall del Matarranya i la costa mediterrània, hi ha el 
massís dels Ports, en que el cim més prominent és el Mont Caro, a 
1.442 metres d’alçada. Una sèrie de rius neixen al massís cap el 
Matarranya, dels quals el riu dels Algars és el més important.  
 

 
El riu dels Estrets 

 
 

Així, aquests rius han creat en els Ports profunds congostos en la 
roca dura, però soluble en l’aigua, donada la base calcària de la 
mateixa, talment com a succeït al massís de Montserrat, i a altres 
massissos originats per dipòsits de sediments fluvials, dels que 
Catalunya en té bastants exemples. 
La principal diferència entre els Ports i Montserrat, és que el primer el 
travessen rius, cosa del que el segon hi manca, com tots sabem. 
Així, als Ports podem gaudir d’una barreja de paisatge àrid i inhòspit 
de roca, i cursos d’aigua transparent. 
Comença la caminada a la bonica vil·la d’Arnes, amb un casc antic 
molt interessant, amb carrerons estrets paredats de palauets 
renaixentistes, assentada sobre un petit turó. Des de la plaça de 
l’Església tenim ja una visió complerta dels ports, a on ens dirigirem. 
Des d’Arnes agafem unes pistes agrícoles, que travessen endreçats 
camps d’oliveres, la majoria centenàries, algunes fins i tot 
mil·lenàries, i de les que encara s’extreu un oli de primera categoria. 
De lluny, cap al Nord, a uns 10 quilòmetres, veiem com un vaixell 
ancorat a la plana la vil·la d’Horta de Sant Joan. Les parets dels Ports 
ens esperen a l’Est, que sorgeixen imprevistes sense solució de 
continuïtat. La bretxa del petit riu dels Estrets, ens indica el punt a on 
ens endinsarem. 
 

 
Resseguint el riu 

 
Comença el recorregut resseguint el que sembla una conducció o 
sèquia d’aigua soterrada a la riba esquerra, que ens serveix de camí. 
El camí és pràcticament pla, amb un lleuger desnivell ascendent i de 
pendent continu, que va resseguint tot fent voltes la vora esquerra del 
riu. Poc a poc el caminet va ascendint, i al fons de la vall, encaixonat, 
veiem el riu: no ens podem creure la transparència de l’aigua! Només 
de veure-ho ens vénen ganes de banyar-nos, sinó fos per que estem 
en ple gener, i el dia és francament rúfol. 
Estem ja en els Ports d’Arnes. La vall va fent revolts, i a cada revolt 
se’ns apareix un nou paisatge. Llastres de conglomerat de centenars 
de metres descendeixen inclinades com tobogans cap al fons de la 



 
 

 

vall. Contrasta la trista grisor de les roques amb l’alegre verd de 
l’aigua, més clar a les parts menys fondes, i un verd fosc increïble a 
les parts més fondes. Veiem també alguns escaladors enfilant-se 
per les roques. Que els hi aprofiti! 
 

 
Un toll al riu dels Estrets 

En un moment donat, l’aigua és més a prop del camí, fins que 
arribem a una passera que travessa a l’altre riba del riu. Aquí la vall 
es va eixamplant, a l’alçada de Mas del Torrero, i comença una 
zona més planera i amb bosquets de pins. Per fi arribem a una 
petita presa al Mas dels Ateus (curiós nom!). Aquí, el camí enllaça 
amb la pista que porta al Mas de la Franqueta, al bell mig del 
massís dels ports. 
Un petit recés per a agafar forces, i abandonem l’agradós remugar 
del riu per enfilar una pista fangosa i molt pendent. La pujada ens fa 
suar, tot i ser en ple hivern. Arribem al collet de les Moletes de la 
Vall de Cabús, on ens prenem un respir, i ens aturem per a 
contemplar bocabadats els vols majestuosos de les àligues que 
volten per sobre els nostres caps. 
 

 
El Mas de les Valls 

Ara ja tot és baixada. La pista torna a convertir-se en sender, que 
baixa pel mig del bosc a la vora d’un torrent, que encara porta 
l’aigua de la fosa de la neu recent de dues setmanes ençà. De neu, 
però, ja no en queda, menys alguna clapa despistada. 
I seguim baixant pel bosc i, finalment, s’obre el bosc i ens apareix el 
Mas de les Valls com en un paisatge de somni. Camps en feixes 
antigament conreades, ara abandonades, donen fe de la potència 
del mas, de proporcions més que respectables, però avui en estat 
ruïnós. 

I aquí ens trobem un altre riu, el riuet de les Valls, de característiques 
semblants al dels Estrets. En una platjola a prop del Mas del Botzut 
(un altre mas abandonat) parem a fer l’esmorzar i a fer fotos. 
L’agradable ambient fluvial ens reté més del compte, no tenim cap 
pressa a abandonar el lloc, ens quedariem tot el dia. 
 

 
La Roca Dreta de les Valls 

 
A la fi, reprenem el camí per un congost similar al primer, però no tant 
profund. La impressionant Roca Dreta de les Valls, 200 m 
pràcticament verticals, fan de porta de la vall i finalment, la zona de 
roca s’acaba i tornem a la plana d’Arnes. 
De tornada, a la vil·la d’Horta de Sant Joan, ens aturem a comprar els 
famosos “pastissets” de la zona, i visitem l’olivera mil·lenària. 
La Terra Alta, la terra mig oblidada de Catalunya, i que, tothom que hi 
va diu: segur que hi tornaré! Fins aviat, doncs! 
 

 
L’olivera mil·lenària d’Horta de Sant Joan 

 
FITXA TÈCNICA 
 
Tipus: senderisme 
Localització: Arnes – La Terra Alta 
Durada aproximada: 5 hores  
Dificultat: fàcil, una mica llarga 
Recorregut: 20 Km 
Recomanació: portar calçat adequat per a zones humides 



 
 

 

 
 
RACÓ CULTURAL 
 
Plantes de Montserrat 
Maria Lopez de Vergara 
 

ESTEPA BLANCA 
Cistus albidus.  Família: Cistàcies. 

 

 
 
 

Es tracta d’un arbust que pot arribar a mesurar entre 30 cm i 1m 
d’alçada.  
El trobem en brolles i boscos clars. De fulles ovalades, i sèssils (és 
a dir sense pecíol, de manera que s’insereixen directament a la tija) i 
disposades per parelles entrecreuades. Deu al seu nom popular al 
color blanquinós de les fulles i no pas al color de la flor que 
acostuma a ser rosat. Floreix entre abril i juny, amb unes flors grans 
amb cinc pètals una mica arrugats, com de paper, i nombrosos 
estams grocs. 
Pot estar parasitada pel frare d’estepa, únic exemplar a Europa de 
la família de les rafflesiàcies i bastant espectacular per la seva 
coloració vermell intens. 
A nivell medicinal no hem trobat cap referència del seu possible ús, 
el que sí hem recollit al poble del Bruc, és el seu ús com a fregall 
per rentar els plats. Calia agafar els brots tendres, i un cop gastats 
es podien tirar al femer, sense generar residus. Proveu-ho! 
 
MÉS INFORMACIÓ: 
 
http://www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/Bage
s/index/index.htm 
http://botanicavirtual.udl.es/index.htm

VARIS 
 
Flor de Neu 
 
“No és més qui a més alçada arriba, sinó aquell que influït per la bellesa circumdant, més 
intensament sent.” 

Maurice Herzog
 
Informació sobre la sortida a les terres de l’Ebre 
 
Sortida combinada de cap de setmana, dies 26 i 27 de juny. 
Dissabte 26 de juny: excursió Cingles de Tivissa i camí equipat de 
grau Boquer. Sortida a les 10 del matí, des del càmping de Tivissa. 
Portar esmorzar, dinar, aigua, etc. Nit a l’alberg i sopar. 
Diumenge 27 de juny: baixada en piragua Móra d’Ebre a Miravet. 
Portar aigua i alguns ganyips. Dinar en un restaurant a Miravet. 
El preu inclou: sopar, nit, i esmorzar del diumenge a l’alberg de 
Tivissa, dinar al restaurant de Miravet, piragües (individuals o 
dobles), assegurança, monitors-guies els dos dies, transport al punt 
de partida. Cal portar llençols o sac de dormir per a l’alberg. 
Telèfon alberg de Tivissa: 977 41 73 16 (demanar per Núria) 
Monitors: ROGLES AVENTURES SL, Raül Sabaté Cervelló 

Telèfon: 977 410240 
www.rogles.org  
rogles@rogles.org 
 
Més informació:  
Montse López, telèfon 652 26 79 71, de 8 a 9 del vespre. 
Preu de la sortida complerta: 76€. 
Cal confirmar l’assistència abans de 1 de juny, i deixar una 
paga i senyal de 10 €, en efectiu (al local de 4000peus, 
“Barraka Jove”, cada dijous entre les 19’30 i les 21 h), o 
mitjançant transferència, al nº de compte de 4000peus: 

2041-0052-13-0040037993 
 



 
 

 

Secció infantil i juvenil 
 

Aquest trimestre s’han fet tres sortides amb la secció infantil, dues a la 
neu, i una d’espeleologia. 

16-17 de gener. El cap de setmana dels dies 16 i 17 de gener, 
sortírem d’excursió amb raquetes a Lles de Cerdanya. Ens va 
acompanyar un dia espectacular sense gaire fred i un sol reconfortant. 
Les últimes nevades ens permeteren gaudir d’una bona quantitat de 
neu i un paisatge ben hivernal. 

28 de febrer. La secció juvenil va explorar l’interior de la terra amb una 
claustrofòbica excursió al Garraf. 16 Valents ens iniciàrem en 
l’espeleologia a l’Avenc Emili Sabaté, de 40 m de fondària. Després 
d’esmorzar i muntar una potent instal·lació a prova de bombes (11 an- 

 

coratges d’expansió!), un a un rapelàrem els primers 20 m de la 
cova. És un ràpel mig volat que ens porta a una gran sala plena 
d’estalactites, columnes, coliflors, banderes…  Aparentment sembla ja 
el final de l’excursió, però una estreta gatera ens permet continuar, 
això si, reptant a través d’escletxes mooooooolt estretes. Abans 
d’arribar a l’última gran sala hem de superar el famós pas conegut amb 
el nom de “tap de xampany”. I com bé diu el seu nom… Doncs això, 
encongir bé les espatlles i si passa el cap, la resta també. És increïble 
la sensació que es té un cop superat aquest pas. Com tornar a néixer! 
Foto de grup al fons de l’avenc, apaguem tots els frontals i després 
d’uns quants intents i molts esforços, el més difícil de tot: 10 segons de 
silenci absolut on només se sent el tic-tic de les gotes que cauen. La 
tornada es fa pel mateix camí i finalment tornem a ser a l’exterior en un 
temps rècord. 

 

Aquests joves collbatonins són unes màquines! Felicitats a tots! I 
com que ens ha sobrat una mica de temps, acabem el dia amb una 
escaladeta fàcil a Penya Ginesta. 

27-28 de març. Magnífica sortida de contacte amb l’esquí de 
muntanya. Vàrem ser 14 joves motivats en aprendre un nou esport, 
bàsic per a moure’s per la muntanya a l’hivern. El lloc escollit va ser 
Tavascan, que ens oferia un formidable refugi on poder pernoctar 
els dos dies i un entorn meravellós de neu, muntanya, i més neu, 
això si, ja del tot primavera. Practicar i més practicar,… pells de 
foca, fixacions, talonera, alçes, voltes maria, arva, pala, neu verge, 
resumint… esquí de muntanya. Felicitats, va ser una gran sortida. 

 

Moltes gràcies a Vèrtic Manresa pel seu recolzament en aconseguir 
esquís de muntanya i arva per a tots els joves, i al Ramon per 
deixar-nos disposar del vehicle de Fra Garí. Molt agraïts novament 
als pares pel seu suport. 

Equip La Sargantana 

CALENDARI ACTIVITATS 2on QUATRIMESTRE 2010: 
2 de maig – Barrancs 
30 de maig – Sortida de preparació per l’Aneto 
19-20 de juny – Aneto 
9 de juliol – Final de curs de la Secció Juvenil a La Salut



 
 

 

CALENDARI 2on QUATRIMESTRE 2010 - 4000peus  
      

    NIVELL I   
DATA SORTIDA LLOC TIPUS TROBADA DURADA CONTACTE NOTES 

01/05/2010 Portada d'aigua Cursa de l'Alba Sant Jeroni Senderisme 16,30 Davant Casinet B 4-5 h Joan Arnau   

08/05/2010 Portada d'aigua Cursa de l'Alba Pla dels Ocells Senderisme 8,00 
Monestir 
Montserrat A 4 h Joan Arnau   

15/05/2010 
Via verda Girona-Sant Feliu de 
Guixols Quart-Sant Feliu BTT 7,30 

Pista 
poliesportiva B 5 h Josep Anton Serra (*) 

05/06/2010 Festa de l'Esport Collbató   
Pista 
poliesportiva     

19-20/6/2010 Aneto per Corones Aneto Senderisme   
Pista 
poliesportiva C 1'5 dies Jacint Aicart (**) 

26-27/6/2010 Sortida Terres de l'Ebre Ribera d'Ebre 
Piragua i 
senderisme 7,30 

Pista 
poliesportiva B Dos dies Montse Lopez (***) 

17/07/2010 Pla de les Barraques Queralps Senderisme 7,30 
Pista 
poliesportiva B 4 h Jordi Borràs   

(*) Cal portar bici. Alternativament podem gestionar el lloguer de la bici. Hi haurà servei de transport de bicis qui ho vulgui. Cal confirmar amb antelació  
(**) Cal portar material d'alta muntanya, cal portar tenda i sac de dormir, portar menjar per a 1 dia i mig, per a excursionistes en forma  
(***) Cal confirmar amb antelació assistència abans del dia 1 de juny, combinat trekking i caiac per l'Ebre, veure més info a "Varis" i al bloc  
            
CONTACTES:           
Jacint Aicart 93 777 99 55  (de 19 a 21 hores) Escala dels nivells:      
Joan Arnau  93 777 04 25  (de 19 a 21 hores) A Fàcil, apta per tothom     
Montse Lopez 93 777 06 99  (de 20 a 21 hores) B Mitjana, sense grans dificultats, adequada per qualsevol excursionista en forma 
Josep Anton Serra 93 777 92 29  (de 19 a 21 hores) C Difícil, sense dificultat tècnica, però llarga   
    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 
 

 


