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La nostra entitat sempre mira cap endavant. Volem
assolir nous reptes i poder donar a conèixer el món de
la muntanya a tots els collbatonins i als nostres veïns.
Per això, atès l’èxit aconseguit en la secció Juvenil,
aquest any farem un altre pas endavant i ampliarem
aquesta secció, per adreçar-nos també als nens i
nenes menors de 12 anys. Així hi hauran activitats
separades per a joves i per a nens, en funció del nivell
que puguin assolir. Això suposarà ampliar també el
nombre de monitors-tècnics de muntanya.
Aquest setembre, l’Ajuntament ens ha cedit una nova
seu al carrer Pau Bertran 25 (antic Ajuntament), on us
podrem atendre des de dimecres fins divendres per a
tot el que us interessi, i on trobareu llibres, itineraris,
revistes, i un espai per reunir-nos. Els dijous es
dedicaran exclusivament per donar informació i fer les
inscripcions de les seccions Infantil i Juvenil.
El primer diumenge d’octubre celebrarem la III
Caminada de Collbató, coincidint com cada any amb
l’inici a la tardor. Esperem que participeu, i així gaudir
del gran espectacle que és caminar pels indrets de
Montserrat en aquesta època de l’any.
També anticipar que, pel proper any, volem fer cursos
d’iniciació d’activitats tals com l’escalada, descens de
barrancs, alpinisme, etc. Aquests cursos estan
subvencionats per la FEEC, i permetran donar més
nivell i seguretat a tots els nostres socis quan surtin a
la muntanya.
Per acabar, com aquesta es l’última revista de l’any,
ens agradaria ressaltar que la nostra entitat creix cada
vegada més en socis (ja som més de dos-cents!), i,
vista la vostra participació en les activitats que es
promouen des de les diferents seccions, volem agrairvos de veritat la vostra col·laboració.
I desitjar-vos un bon acabament d’any.
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COL·LABORA:
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
4000peus, AE Collbató, adverteix que els esports i
activitats de muntanya comporten riscos. És per això que
les activitats que es descriuen en aquesta revista tenen
un caràcter merament informatiu. Qualsevol persona que
accedeixi a la muntanya cal que tingui la preparació i
coneixement necessaris, i cal que s’informi abastament
dels riscos que comporten les activitats d’excursionisme
i muntanya, abans de realitzar qualsevol activitat. Així
mateix, s’adverteix que qualsevol persona que participi
en una activitat de muntanya, cal que disposi
d’assegurança federativa adequada, en funció del risc.

CRÒNICA

Cinquena Gimcana Nocturna de la festa major de Collbató
Xavier Planas
ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA V GIMCANA NOCTURNA DE
LA FESTA MAJOR DE COLLBATÓ
La cinquena edició de
la Gimcana Nocturna
ha sigut tot un èxit de
participació
amb
gairebé un centenar
d’inscripcions i un total
de 15 grups. La
col·laboració
de
l’Associació
Excursionista
4000Peus, la Llibreria
Paperam i nombrosos
voluntaris han permés
consolidar la Gimcana
Nocturna com un dels
actes més participatius
i esperats de la Festa Major del nostre poble.
Els equips participants han sigut per a tots els gustos, grups
joves i no tant joves, i també algunes famílies senceres. Al llarg
de les 10 proves els participants tenien que superar reptes de
tota mena, com escalar amb els ulls tapats, ballar un tango
amb espectadors, fer un monument amb capses de cartró,
arrossegar-se pel fang, etc.

Pel que fa a l’itinerari d’aquesta edició, ha portat als
participants a la Font Closa, un indret poc conegut del poble i
que van descobrir la majoria de participants. A tots els grups
s’els va puntuar per l’originalitat, el bon rotllo i la coordinació.

Tot i que molts d’ells mereixien un premi, la classificació va
ser: tercer premi pel grup “Los Alcaraces”, segon premi per
“Ballet Girls”, i el primer
premi per “La Penya
Vespino”.
Tanmateix, en aquesta
edició ha faltat un
col·laborador molt nostrat i
que tots trobarem a faltar,
el “Ponis”, pel qual es va
llegir un text en memòria
seva durant l’acte d’entrega
de premis.
Finalment, agrair a tots els
equips i col·laboradors la
seva participació, sense la
qual la gimcana no seria
possible. L’Organització ja esta treballant en la gimcana
nocturna de l’any que ve.
Us hi esperem!.

REPORTATGE

Les set creus del camí de la Costa de Collbató
Assumpta Muset
Al segle XIV el rei Pere el Cerimoniós (1336-1387) va
encarregar i pagar l’obratge i la instal·lació de set creus de
terme al camí de Collbató. Aquestes creus conformarien, en
paraules de F. X. Altés, “una de les primeres tipologies de la
iconografia montserratina”.
Els treballs començaren abans del 1366, durant el priorat de
Jaume de Vivers, i s’allargaren fins el 1372. Hi participaren
Ramon Merenyà, mestre picapedrer de Girona, que tallà les set
columnes; Pere Moragues (1330-1387/88), l’artista de

Estampa dels segles XVI-XVII amb les set creus

Clot dels Lladerns (Pere Costa, 2008)
moda del moment i l’escultor de confiança del monarca, que va
esculpir els set goigs i les set angoixes terrenals de la Verge
que adornaven les creus; Bartomeu Soler, pintor i ciutadà de
Barcelona, que les policromà; i un equip d’operaris que les
col·locà.
Al segle XV s’hi van afegir unes capelles que cobriren els
monuments primitius i proporcionaren un lloc de recolliment als
pelegrins. Estaven sostingudes per columnes vuitavades i
capitells de pedra, alguns dels quals, com aquest del Clot dels
Lladerns, també estaven esculpits, i coberts amb planxes de
plom, tal com relata l’erudit portuguès Gaspar Barreiros, que
les va veure a mitjan segle XVII.
Aquests monuments foren reproduïts en diversos
gravats i pintures dels segles XV, XVI i XVII.
També foren contemplats pels romeus que anaven a
Montserrat.

Alguns en feren interessants descripcions. La més complerta
és la de Claude de Bronseval, que l’any 1532 va pujar pel camí
de la Costa acompanyant l’abat de Clairvaux i el seu seguici.
Situar correctament aquestes creus no és una tasca fàcil. Ho
intentaré a partir de la descripció de Bronseval, d’algunes
referències documentals i de les restes que hi ha sobre el
terreny i que l’Ivan Fernández i la Lídia Ill coneixen molt bé.
Segons el relat del secretari de l’abat de Clairvaux, la primera
era situada just al començament del camí, a prop possiblement
del Casalot. La segona, i d’acord ara amb les entalles que hi ha
a la roca i amb les peces –carreus i algun capitell– que han
aparegut a les timbes properes, podria haver estat ubicada un
tros més amunt, al serrat de la Guàrdia, al vessant occidental
del torrent del Clot dels Lladerns. La tercera devia ser la creu
de la Drecera, esmentada l’any 1789 pel rector de Collbató,
que ell ubicà al costat del barranc homònim i que molt
probablement fou erigida a la confluència del sender que puja
pels Graus, on encara hi ha alguns carreus que van ser
reutilitzats per a bastir el marge del camí, i un tros abans
d’arribar al torrent de la Font Seca, que el rector situa més enllà
del petit monument. La quarta era l’anomenada creu del
Torrent Fondo, que devia haver estat erigida al serrat de les

Garrigoses, o serra de la creu del Torrent Fondo, com
l’anomena mossèn Llaró, on també hi ha encaixos tallats a la
roca i des d’on es veia la “horrible concavidad” –el torrent
Fondo– que tant va impressionar Bronseval. La cinquena era la
creu dels Escolans, que fou erigia un tros més enllà. La sisena
era al costat de la capella de Sant Miquel, des d’on es veia el
complex religiós. I, finalment, la setena havia estat alçada a
l’altre extrem del camí, a tocar de la porta d’entrada al recinte
monacal i eclesiàstic.

Les creus i les capelles foren aterrades durant la guerra del
Francès, o bé per l’exèrcit espanyol que els anys 1810-1811
preparaven la defensa del monestir –inicialment hom havia
previst destinar-hi, a part de les bateries que s’hi instal·laren,
un contingent de cent noranta-vuit milicians que havia de barrar
el pas als enemics–, o bé pels invasors que l’estiu de 1811
ocuparen aquest sender, que va ser l’escenari d’emboscades,
persecucions i atacs reiterats. Fos com fos, les creus i les
capelles foren abatudes i els venerables carreus i capitells
escampats pels barrancs o bé reaprofitats pels pagesos locals

per bastir murs o fer boixes per als cups utilitzant, en aquest
cas, les peces foradades de les columnes.
Actualment les nombroses restes d’aquests monuments estan
disperses per Collbató; per la muntanya, ja sigui formant part
d’alguns marges de pedra seca o bé escampats pels torrents, i
pel monestir de Montserrat, que guarda les pedres que un
helicòpter es va emportar del torrent Fondo i dels Graus l’any
1995, després de l’incendi de l’estiu del 94.
Es tracta d’un patrimoni molt important, tant a nivell històric
com artístic, i clarament collbatoní, que fins ara ha estat
ignorat. De fet gairebé ningú s’hi ha interessat, tret d’uns
quants esforçats veïns, entre els quals hi ha l’estimat i
desaparegut Josep Matalonga, (a) Ponis. Es tracta, també,
d’un tema que demana una solució, que segurament no serà
fàcil de trobar, però que en tot cas no pot ser ni precipitada ni
irreflexiva.
Bibliografia:
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RESSENYES

Pobles abandonats del Sobrepuerto
Jacint Aicart

Sortida 9 i 10 d’Octubre

1ª etapa: Bergua 1030 m. – Otal 1465 m.
Horari: 3,5 hores
Desnivell: 500 m.

Llinda de pedra de l’església de Bergua
En aquesta sortida de dues jornades us proposem visitar una
de les zones més desconegudes del pre-Pirineu d’Osca.
El Sobrepuerto inclou a grans trets tots els vessants al nord
del port de Santa Orosia fins gairebé el port de Cotefablo. Els
seus torrents desaigüen al barranc Forcos, tributari del riu
Ara o el barranc d’Olivan, tributari del riu Gállego, afluent del
riu Ebre.

La sortida d’avui comença a Bergua, únic poble habitat del
Sobrepuerto. Té una església enrunada del S. XI, i es troba a
25 km de Boltaña i a 7 km de Fiscal.
Passant per davant de la seva església baixem a les
passeres del barranc de Forcos, travessem el riu, i ens
enfilem per una roureda que va prenent alçada tot fent
llaçades entre murs de pedra tosca. Després de caminar
durant una hora i mitja arribem a Escartín (1300 m), poble
deshabitat on podem visitar l’església del S. XVII, amb bonics
capitells, i refrescar-nos i reposar aigua a la font de la plaça,
ja que no en trobarem a la resta de camí. Travessem el poble
seguint les marques del PR i seguim pujant durant dues
hores per camí fressat, que travessa boscos de pi negre, fins
a arribar a Otal. Final de l’etapa, on ens acomodarem amb un
bon bivac a la seva església, datada al S.XI. Té una teulada
que es troba en bon estat i es pot pujar al seu campanar per
una escala de fusta, des d’on tindrem una visió general del
poble.

Sobrepuerto
El paisatge humà del Sobrepuerto ha canviat molt en els
últims 50 anys, però caminant per la seva xarxa de senders,
encara podem imaginar la lluita diària dels seus habitants fins
a mitjans del segle XX.
Absis romànic de l’església d’Otal

2ª etapa: Otal – Bergua
Després d’esmorzar i segons les forces que tinguem, podem
triar entre diversos itineraris:
L’opció més llarga i amb més desnivell és baixar per Ainielle,
on s’hi pot visitar l’antic molí, passar per Basarán i arribar
finalment a Bergua.
Una altra possibilitat és baixar directament d’Otal a Bergua
pel camí de “Los Barrancos”
Per assistir a la sortida és imprescindible que els interessats
assisteixin a la reunió prèvia que es farà el dijous 30 de
setembre a les 20:00 h, al local de 4000 peus al carrer Pau
Bertran 25 (antiga escola de música).

FITXA TÈCNICA:
Tipus: Senderisme
Localització: Bergua (Aragó)
Durada aproximada: 2 dies
Dificultat: Llarga, per a excursionistes en forma, cal fer nit pel
camí. Per aquesta sortida es precisa de l’assegurança
federativa tipus C.
Recorregut: 30 Km
Recomanació: portar menjar per 2 dies i equip d’acampada o
bivac.
Dates: 9 i 10 d’octubre de 2010.
Punt de trobada: pista poliesportiva a les 7:30 del matí.
Informació: Jacint Aicart, telèfon 93 777 99 55. Es farà una
reunió prèvia informativa al local del carrer Pau Bertran 25, el
dia 30 de setembre a les 20:00 h.

Baixant per les Gorges del Foix
Les gorges del Foix se situen al NW de la comarca de l'Alt
Penedès i formen la capçalera d'aquest riu d'aparença
típicament mediterrània, però que en aquest punt de la seva
conca esdevé un indret que convida a ser admirat per la seva
vistositat i solitud.
Accés al punt de partida: de Torrelles de Foix anem fins a
l'àrea d'esbarjo de les Dous per la ctra. BV-2122, on prenem
a la dreta la pista, en bona part asfaltada, del santuari de
Santa Maria de Foix (3,5 km).
Partim del collet situat al costat de l'aparcament del santuari
de Foix (625 m) i seguim el PR-C 150 que baixa per un petit
corriol. Arribem a la font dels Giberts (5 min), al costat de les
ruïnes del mas del mateix nom. Abandonem el PR i baixem
uns metres per pista per prendre una cruïlla a l'esquerra. Al
cap de 5 min arribem a una altra cruïlla que seguim a la dreta
en direcció a la masia abandonada de les Valls (35 min).
Baixem per la pista, travessem el Foix i quan arribem a uns
camps, trobem el sender local (senyals blancs i verds) que
seguim en direcció a la capçalera del riu. Deixem un camí a
la dreta (45 min) que puja a la ctra. de la Llacuna. Passem
les restes del molí de la Pineda, des d'on la vegetació cobreix
tot el voltant del riu i el sender local recorre la seva gorja (1
h). Travessem el riu i arribem a una petita presa. Més amunt
passem a prop d'unes balmes i el tornem a creuar. Més tard
el travessem de nou. El riu continua molt planer i per unes
pedres el travessem i seguim fins als Molinots de Baix (1:25
h). Sortim a una pista, deixem el sender local a la dreta i
seguim el PR-C 150 cap a l'esquerra. Passem per les ruïnes
de Can Bosc de Baix. Després, pel costat del torrent trobem
la font de Cal Rossell (1:55 h) i més amunt la casa del mateix
nom. Sortim a la pista del santuari de Foix i la seguim fins al
punt d'inici (2:15 h).

FITXA TÈCNICA:
Tipus: Senderisme
Localització: Torrelles de Foix (Alt Penedès)
Durada aproximada: 4-5 hores
Dificultat: Fàcil, el camí pot estar una mica embroçat en algun
lloc, pot haver aigua. Per aquesta sortida es recomana de
l’assegurança federativa tipus A o B.
Recorregut: uns 8’5 Km
Desnivell: 225 m
Recomanació: portar sabates que es puguin mullar i de
recanvi.
Dates: 27 de novembre de 2010.
Punt de trobada: pista poliesportiva a les 8 del matí.
Informació: Jordi Casanovas, telèfon 656 92 02 47
Font: http://www.feec.es/Publicacions/fitxes_vertex/fitxa.php/102/
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Sortida a les terres de l’Ebre: riu i muntanya
David Martí
El dissabte ens rebé no massa calorós i, de fet, una mica
rúfol. Ens allotjàrem a l’Alberg de Tivissa, on alguns
companys ja van arribar el dia abans. Tot perfecte, l’alberg
nou i en molt bones condicions. Després d’acomodar-nos, el
nostre amic Jordi Casanovas ens meravellà amb la seva
magnífica embarcació que ha fet gairebé ell solet, amb les
seves mans, i alguna col·laboració esporàdica una mica
escèptica. L’aspecte era magnífic però, vols dir que això
sura?.

La vil·la de Tivissa, amb la serra de Llaberia al fons
Al darrer número del Grèvol s’incloïa un article del Raül Sabaté,
que es titulava “Una proposta diferent: la Ribera d’Ebre”. Es
preveia fer la sortida els dies 26 i 27 de juny. Doncs bé,
aquesta és la crònica d’aquella sortida.
Així que unes 50 persones, entre socis i amics, nens, joves i no
tant joves, ens animàrem a fer aquesta sortida mixta, que
incloïa una passejada en caiac per l’Ebre, i una caminada per
la vora de les cingleres de Tivissa.
Pels que no hagin estat mai a Tivissa, us diré que és una
bonica vil·la del tipus laberíntic, on tot una sèrie de carrerons
estrets i retorçats desemboquen a la plaça de l’església que, en
comptes d’estar al mig del poble, està a la vora d’una terrassa,
des d’on es pot admirar una impressionant vista de tota la
Ribera d’Ebre. Pel sud està abraçada per unes cingleres
calcàries absolutament verticals, d’uns 200 m de caiguda, que
formen part de la Serra de Llaberia. Certament, no deixa
indiferent a ningú, és maco de debò.

Navegant per l’Ebre

La piragua d’en Jordi Casanovas
Així, emprenguérem la marxa amb cotxe fins a l’embarcador
de Móra d’Ebre, on ens reberen els monitors de Rogles
Aventures. Encara recordo la cara d’estupefacció dels
monitors quan veieren aquella gentada...
Cap problema. Ens feren algunes classes avançades, ens
posaren unes armilles salvavides.... i a navegar!
Ai Senyor! Segur que no s’enfonsa això? Aquest era el
comentari que més es sentia per allà. I no, no s’enfonsaven...
almenys de moment. De repent, tots érem uns intrèpids
caiaquistes, i dominàvem d’allò més bé l’embarcació. No és
tant difícil com semblava!
Pel nostre costat passa com un dofí fluvial la impressionant
piragua del Jordi Casanovas. En efecte, no sols no s’enfonsa,
sinó que navega estupendament. Quina enveja!
Aquesta és la primera vegada que estic al bell mig de l’Ebre, i
us puc ben dir que fa una mica d’impressió. A més, el cabal
estava una mica crescut, i Deu n’hi do com baixava. Però no
cal dir que, simplement, és magnífic, majestuós. L’aigua llisca
lenta però inexorablement cap al mar. I nosaltres arrossegats
cap allà.
Passàrem per sota els ponts de Móra, i allà tinguérem un petit
ensurt: un caiac topà contra el pilar central del pont, però no hi
hagueren més conseqüències.

Alguns joves li agafaren afició, i es començaren a embalar...
amb la consegüent “bronca” dels monitors. “Aneu pel mig del
riu, no aneu tant de pressa!” En fi, ja se sap, joventut pa tou.
Ara que ja li havíem agafat el “tranquillo”, un servidor i l’Anna
començarem a notar que alguna cosa no acabava d’anar bé.
“Anna, que això es mou massa!”, li deia. “Anna, que se m’estan
mullant els peus!”. “Anna, que se m’està mullant el cul!”. “Anna,
que tombem!”. I així anant singlant fent esses, fins que
pataxof!, a l’aigua. Ràpidament, els monitors ens van atendre, i
ens portaren fins a la riba. Què ha passat? Doncs que el caiac
tenia alguna fuita i entrava aigua a dins del cos de
l’embarcació. Així que es desequilibrava i, al final, es tombà.
Els Cingles de Los Borjos
Tenim una vista de 360º de quasi tota la Catalunya Sud, fins i
tot es veu el mar, però enfront apareix el Montsant, a baix la
vil·la de Tivissa, allà baix els meandres de l’Ebre, i treu el nas
per darrera els Ports de Besseit.
Així que anem vorejant el cingle per tornar cap a casa, entre
matolls, rocallam, pins i, de tant en tant, unes timbes de
vertigen. La calor apreta, i la sortida que hauria de ser quasi
un passeig, s’està tornant una mica dura. De tant en tant, en
algun revolt, veiem la piscina de l’alberg, petita com una
llàgrima. Que no arribarem mai?
Tota la colla a Miravet
Cap problema, les armilles ens mantenien bé, i l’aigua no
estava molt freda... de fet, estava molt bé.
Vàrem intentar buidar el caiac, però uns metres més endavant
es tornà a tombar. Res a fer, el caiac no estava en condicions.
A la fi, acabàrem el viatge a peu, on poguérem comprovar que
els préssecs ja estaven a punt per collir.
Dinar, i visita cultural al castell de Miravet. Aquesta vil·la
arrapada en un cingle que s’alça verticalment sobre un
meandre de l’Ebre, té un magnífic castell templer que la corona
com un a un rei. El castell molt interessant, la guia impecable, i
la vista des del terrat del castell.... prefereixo no explicar-ho: no
us la perdeu per res del món! Ara entenc per què els templers
eren tant poderosos: els seus monestirs-fortalesa estaven en
els llocs més estratègics que et puguis imaginar. Des d’allà
controlaven el pas de qualsevol tap de suro que navegués pel
riu.
A l’endemà, a caminar.
El diumenge es llevà força més calorós. A les nou ja
començàvem a caminar i a suar.
El camí puja suaument, més o menys rodejant la base del
cingle. Molt bonic tot però, com pujarem per aquesta paret?
Doncs per un grau. Ja sabeu que els graus són els passos on
els cabrers pujaven a les moles com la del Montsant, que són
com altiplans encerclats per cingleres verticals. Els graus,
doncs, són els passos “fàcils”, i, normalment, hom hi clavà
ferros, grapes, escales o cordes per pujar-hi. Així que, pujant
cap a la paret de Los Borjos, i després de fer una aturadeta a la
Cova de la Gralla, arribem al pujador del Blaiet, i arribem al
capdamunt del cingle.

Els cingles i Tivissa al fons
A la fi, baixem pel camí que baixa pel costat de la ferrada del
Barranc de La Foig. Deixem pels més agosarats que baixin
per aquesta ferrada, nosaltres anem baixant poc a poc però
sense pausa, i poc a poc la llàgrima es va eixamplant fins a
convertir-se en un gotet, després una cassola, i, per fi, una
piscina sencera. I ara el gran dubte, primer el bany o una
cervesa glaçada?
Us deixaré amb el dubte...
Sortida organitzada per 4000peus els dies 26 i 27 de juny,
amb la monitorització de Rogles Aventures.
Per més informació www.rogles.org

RACÓ CULTURAL

Plantes de Montserrat
Maria Lopez de Vergara
blau, tot i que també se’n troben de blanques i de rosades.
Neix en indrets humits i ombrívols. Floreix a la primavera.
Deu el seu nom popular al fet que el color vermellós del
revers recorda al color del fetge, i per això segons la Teoria
del signe (les característiques de les plantes ens indiquen el
seu ús medicinal) era utilitzada per guarir aquest òrgan.
Actualment sembla que hi ha estudis que qüestionen
aquestes virtuts, però reconeguts herbolaris segueixen
recomanant-la. En tot cas la tradició mana que s’ha de collir
la fulla a la tardor i sempre consumir-la en sec. De tota
manera cal ser curós pel seu contingut en alcaloides.

HERBA FETGERA
Anemone hepatica.
Família: Ranunculàcies.

WEB:
http://www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/Bag
es/index/index.htm
http://botanicavirtual.udl.es/index.htm
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html
Herba rizomatosa, és a dir amb la tija subterrània, amb un llarg
pecíol (part de la planta que connecta la fulla amb la tija. Les
fulles són trilobulars, amb l’anvers tacat de blanc i el revers
vermellós. Les flors amb 6 o 7 pètals són habitualment de color

BIBLIOGRAFIA
GAUSACHS, Ramon. Les herbes remeieres. Rafael Dalmau,
Editor. Barcelona 2008.

VARIS

Flor de Neu

Secció infantil i juvenil

“Hi ha una muntanya que no es veu
Hi ha una muntanya sense veu
No té cap cercle ni cap creu

Hi ha una muntanya que no dorm
Resta amagada al cor del món
Hi ha una muntanya sense nom
No sempre ho sembla
Però hi ha evidències
Hi ets tu, hi soc jo
Hi ha l’aigua, hi ha el foc
Hi ha l’aire, hi ha la terra
Que em fan veure
Que la muntanya hi és
(i res més)”

Jaume Sisa

Aquest octubre engega altre cop la secció juvenil de la nostra
associació. Com l’any passat, portaran el grup els membres
de La Sargantana, l’Albert Crusat i l’Albert Orgué.

La intenció és formar dos grups, un de joves amb experiència,
i un altre de més petits i novells. La decisió de formar dos
grups dependrà però dels nois que s’apuntin.
Encara no està establert el calendari, però tant bon punt el
tinguin se us passarà a tots per e-mail.
Ja podeu passar pel nou local a l’Hotel d’Entitats, carrer Pau
Bertran 25, per a fer les inscripcions, els dijous, entre 2/4 de 8
i les 9 del vespre.
El dia 1 d’octubre es farà una reunió informativa al nou local
de 4000peus, a les 8 del vespre.

de les Batalles fins al Castell, Can Jorba, la Vinya Nova i
Collbató.
Hi ha 3 controls i 4 avituallaments. El desnivell del recorregut
curt és de 125 m, i el del llarg de 423 m.
Al final, hi haurà el tradicional esmorzar amb botifarrada.
Per a inscriure-us, consulteu el nostre bloc
4000peus.wordpress.com, o passeu pel nostre local a
l’Hotel d’Entitats, carrer Pau Bertran 25, els dijous entre 2/4 de
vuit i les 9 del vespre.
Més informació al bloc 4000peus.wordpress.com.

CALENDARI SECCIO JUVENIL:
23 d’octubre: ferrada a Mont Rebei
13-14 de novembre: escalada (a concretar)
11 de desembre: espeleologia (a concretar)

3ª Caminada Popular Collbató

Nou local

Per tercer any consecutiu, 4000peus organitza la Caminada
Popular de Collbató.
Començarà la caminada a les 8 del matí, el dia 3 d’octubre a
la plaça de l’Era de Collbató.
Aquest any farem els mateixos recorreguts que l’any passat,
un fàcil de 11 Km, i un més difícil de 23 Km. Els dos
recorreguts seran coincidents fins al control del Castell. Es
sortirà des de la Plaça de l’Era fins la Vinya Nova, les
Moixerigues i el Castell. Allà el recorregut llarg continuarà fins
al Coll de Guirló i Can Massana, i des d’allà baixarà pel camí

L’Ajuntament de Collbató ha
habilitat l’edifici de l’antic
ajuntament, situat al carrer
Pau Bertran 25, com a Hotel
d’Entitats.
4000peus s’ha traslladat a
aquest nou equipament, on
l’ajuntament ens ha cedit uns
espais. A partir d’ara, ens
trobareu aquí tots els dijous i
divendres, entre les 19:30 i
les 21 hores.

CALENDARI TARDOR-HIVERN 2010 - 4000peus
NIVELL I
DATA

SORTIDA

LLOC

TIPUS

25/09/2010

Pedraforca

Saldes

Alta muntanya

03/10/2010

IIIa Caminada popular Collbató

Pla Montserrat

Senderisme

9-10/10/2010

Pobles del Sobrepuerto

Bergua (Huesca)

Senderisme

30-31/10/2010

Via Verda Les Preses-Bescanó i pujada al Taga

Olot

BTT/Senderisme

13/11/2010

Comabona

Serra del Cadí

Senderisme

27/11/2010

Les Gorges del Foix

Torrelles de Foix

Senderisme

18/12/2010

Montgrós

Senderisme

11/12/2010

Serra de Cabrera

Montserrat
Sta Maria del
Corcó

Senderisme

TROBADA
Pista
7,30 poliesportiva
Plaça de
8,00 l'Era
Pista
7,30 poliesportiva
Pista
7,00 poliesportiva
Pista
7,30 poliesportiva
Pista
8,00 poliesportiva
Plaça de
8,00 l’Església
Pista
7,30 poliesportiva

DURADA
C

5h

A/B 2-5h
2
C
dies
2
B
dies
B

4h

C

4h

B

4h

B

4h

CONTACTE
Jordi
Casanovas

NOTES

David Martí

(*)

Jacint Aicart
Jaume
Llopart
Jaume
Llopart
Jordi
Casanovas

(**)
(***)

Jacint Aicart
Josep Anton
Serra

(*) Hi ha dos recorreguts, un fàcil de 11 Km, i un més difícil de 23 Km
(**) Reunió prèvia el 30 de setembre a les 20 hores al local social (Hotel d’Entitats). Vegeu ressenya en aquesta revista.
(***) Cal portar bici, o bé llogar-la. Hi haurà també per qui ho vulgui servei de transport de bicis. Per pernoctar cal confirmar reserva amb paga i senyal de 10€,
com a màxim fins el 30 de setembre
Escala dels nivells:

CONTACTES:
Jacint Aicart

93 777 99 55 (de 19 a 21 hores)

A

Fàcil, apta per tothom
Mitjana, sense grans dificultats, adequada per qualsevol excursionista en
forma

Jordi Casanovas

656 92 02 47 (de 19 a 21 hores)

B

David Martí

670 878 133 (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

Jaume Llopart

656 82 81 52 (de 19 a 21 hores)

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

