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EDITORIAL 
 
Ja hem tancat l’any 2010, un any en que s’han publicat un 
conjunt de normes que ens afecten directament com a entitat i 
que han comportat que ens guiem per una nova legislació en 
l’àmbit d’entitats esportives. De forma resumida, parlaríem del 
Decret 40/2010 de 15 de març del Registre d’Entitats 
Esportives, on s’estructura l’organització i funcionament del 
Registre d’entitats esportives de Catalunya, on es regulen els 
actes que s’han d’inscriure i les obligacions de comunicació així 
com la resta d’obligacions documentals, que en la majoria dels 
casos ja consten en els respectius estatuts i que s’hauran 
d’adaptar a la nova norma, referint-se a modificacions 
estatutàries, composició d’òrgans de representació i 
d’administració, etc. Com a novetat important es el fet que les 
entitats que no comuniquin els actes a inscriure (canvis de 
Junta, nous nomenaments, canvis de denominació o seu social, 
etc) al registre en el termini d’un any podran ser cancel·lades. 
També el dia 2 de Juny va entrar en vigor el Decret 58/2010 de 
les entitats esportives de Catalunya, on es concedeix un termini 
de dos anys per adaptar els estatuts de totes les entitats, procés 
que aquesta entitat ja està portant a terme. Regula que la 
durada de la Junta Directiva haurà de ser com a mínim de sis 
anys, com ha de ser la composició de la mateixa i la paritat 
entre gèneres, si bé és una norma que no cal introduir en els 
estatuts. Es disposa que els directius tenen dret a ésser 
assegurats per les seves entitats esportives pels riscos 
d’accident i responsabilitat civil derivats directament de l’exercici 
de la seva activitat. Hi ha un règim simplificat contemplat per a 
clubs de menys de 100 socis. 
En fi, ja veieu que tot i ser una entitat esportiva, i que el que ens 
agrada es fer esport, molt esport, hem d’estar amb les noves 
obligacions derivades de la nova legislació. 
Us desitgem a tots vosaltres un BON ANY 2011!!!!!!!!!!!!! 
 
La Junta  
 
Foto de portada: 
Comabona 
Autor: 
David Martí 
 
 
 
 
 
COL·LABORA: 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

  
LLOC DE TROBADA I TELÈFONS: 
 
Dijous i divendres, de19’30 a 21 h, a l’Hotel d’Entitats, C/ 
Pau Bertran 25, 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 

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. 



 
 

 

LA VIA 
 
Les vies de la paret de La Codolosa (Montserrat) 
Eudald Garcia 
 

 
VIES: 
 
1. Pitó Perdut 35mts. IV+ 
Placa compacta 
1ª ascensió: G. Romero i X. Arbat 
Material: Algun clau, tascons, friends mitjans. 
2. Que la provi el Nen 20mts. 
1ª ascensió: G. Romero i X. Arbat 
Equipament: 2 burils 
3. Diedret 50mts. IV+ 
1ª ascensió: G. Romero i X. Arbat 
Material: friends mitjans 
Equipament: 5 burils, 1 clau i reunió 
Metres: 20 i 30 
4. Josep Monistrol 65mts. V- 
1ª ascensió: A. Masó 
Material: Tascons 
Equipament: 12 espits i 3 claus 
Descens: en un ràpel de 50 mts o 2 de 25 
Metres: 30 i 35 
5. ¿? 
6. El Último Mohicano 105 mts. 6a 
 
 

1ª ascensió: G. Romero i X. Arbat 
Material: tascons i friends mitjans 
Equipament: 6 burils i reunió 
Metres: 35,25 i 45 
7. L’Avi Trepador 85mts. V 
1ª ascensió: J. Santana 
Material: 6 cintes i reunió 
Equipament: espits  
Metres: 30,25 i30 
8. Iona 90mts. 6b (6b obligat) 
1ª ascensió: A. Crusat 
Material: 8 cintes 
Equipament: 30 parabolts 
Descens: Ràpel per la mateixa via amb una corda de 60mts. 
Metres: 30,30 i 30. 
9. Sin Nombre 70mts. 6a+ 
1ª ascensió: P. Lloveras i X. Martí 
Material: microfriends 
Equipament: semiequipada amb espits 
Metres: 30 i 40 
10. Alimera 105mts. V 
1ª ascenció: J. Santana i M. Martí 
Material: 6 cintes i reunió 



 
 

 

 
CRÒNICA 
 
Les neus primerenques del Comabona 
David Martí 
 
Som aquí altre cop per a explicar alguna de les nostres 
aventures per aquests mons de Déu. Ens referim, per 
suposat, a les nostres estimades muntanyes, i a una de ben 
coneguda per la majoria dels excursionistes catalans, la fàcil 
ascensió al Comabona. Bé, fàcil si, però veureu com les 
condicions climàtiques poden canviar una mica una 
aparentment afable muntanya. 
 

 
La boira al fons de la vall 
 
Doncs vet aquí que anem un esplèndid dia de tardor, 
concretament el passat 12 de novembre, per passar un dia a 
la muntanya. Després de travessar el sempre onerós túnel 
del Cadí, i fer un bon esmorzar a Martinet, fem cap per una 
pista en força mal estat (compte amb els cotxes baixos!), fins  
al refugi de Cèsar A. Torres, on s’acaba la pista. Mentrestant, 
entre revolt i revolt, admirem esmaperduts els fantàstics 
paisatges de la Cerdanya en ple esclat tardorenc. Com 
haurien gaudit Monet o Van Gogh! 
Ja al refugi, comencem a pujar amb optimisme pel sender 
que puja cap el Pas de Gosolans, ben segurs que això ens 
ho ventilem en un tres i no res. 
Sempre és un petit plaer trepitjar les neus primerenques de la 
tardor. Una capeta d’uns 2-3 cm decora plàcidament el 
paisatge. Tot plegat molt fotogènic! 
Però, ai-las! Aquella subtil catifeta ens adonem ben aviat que 
està ben endurida per les últimes glaçades. Així doncs, res 
de trepitjar una flonja capa, sinó que es tracta de no patinar. I 
jo que em pensava que anava a fer un plaent passeig, amb 
les meves patètiques “bambes”, per aquella pista de gel! 
Una mica penoseta la pujada, però com tot, a la fi es va 
acabar... si bé ensumàvem que allò que havíem pujat, tard o 
d’hora, com acostuma a passar, després s’hauria de baixar, 
llevat que ens quedéssim a viure a dalt del Comabona. Us 
ben asseguro que, en algun moment em va passar pel cap 
que no seria tant mala idea.  

 
Paisatge de tardor des del Comabona 
 
En fi, soc una mica exagerat, no n’hi havia per tant (sí, 
però...). I així, arribem ben contents a les planes cimals. 
Per qui no conegui aquest indret, us diré que el Comabona 
forma part d’aquesta formació geològica fantàstica que és la 
serralada del Cadí i Moixeró. Aquesta apareix com un plec 
paral·lel a l’eix principal dels Pirineus. No és més que una  
 

 
El cim del Comabona 



 
 

 

“arruga” de l’antiga escorça terrestre, que es va formar al 
pressionar la incipient península ibèrica contra el continent 
europeu, tancant així el mar interior, del qual en queden 
innombrables testimonis per la riquesa fòssil i les mines 
salines de les nostres contrades. 
 

 
Compte amb la baixada! 
 
Així, aquest plec geològic presenta un perfil suau per la 
banda sud, mentre que es talla bruscament amb cingles per 
la banda nord (per la que hem pujat). El perfil suau de la 
banda solana s’aplana encara més al cim de la serra, formant 
unes magnífiques planures lleugerament ondulades, que són 
el paradís de les vaques i els excursionistes. 
Des del Pas de Gosolans ja es veu el cim, a 2.547 m 
d’alçada. I el camí? Simplement, només cal caminar en la 
direcció que vulguem per aquest mar verd (ara una mica 
marró), esquivant les clapes de neu i gel, i els bassals. Sense 
gairebé adonar-nos, arribem al cim, i què us he de dir del 
paisatge que es veu? Mireu, mireu les fotos. 
Ja no ens queda més que tornar i, una mica neguitosos, 
iniciem el descens. 
 

 
Una simpàtica foto de grup 
 
Ja hem arribat al pas i ara.... Doncs ara a baixar i intentar no 
fer una relliscada. Poc a poc i bona lletra! Sort dels nostres 
amics més segurs i experts (em refereixo, com no, al Jacint, 
el Josep Anton i el Jaume). Mercès a la seva sang freda i 

infinita paciència, poguérem arribar tots a baix sense cap part 
del cos trencada, i encara tinguérem esma per fer bromes. És 
així que ha quedat pendent una paella al proper cim que fem. 
A la fi, fotos gracioses del grup a prop del refugi i, 
acompanyats d’una wagneriana posta de sol, amb uns 
fabulosos tons rosats i amb el sol il·luminant els cims de 
l’altre banda de la vall de la Cerdanya, iniciem el retorn cap a 
casa. 
 

 
El Comabona acompanyat de la Lluna 

 

 
Posta de sol a la Cerdanya 



 
 

 

RESSENYES 
 
Pujada a La Mola pel Coll d’Estenalles 
Jaume Llopart 
 
La distància total a recórrer, entre anar i tornar, ve a ser d’uns 
dotze quilòmetres, amb un desnivell d’uns 230 metres, que es 
fan de forma còmoda, per un camí senyalitzat, sense cap altra 
dificultat que algun curt tram costerut. Per tant, és una excursió 
apta per a tothom, encara que, per la seva durada, als més 
menuts els hi pugui resultar feixuga. 
L’inici de la caminada (a 873 mts. d’alçada) es troba a l’edifici 
del Centre d’Interpretació del Coll d’Estenalles, on hi ha 
habilitades diverses zones d’estacionament graonades. 
Davant mateix de la porta principal de l’antiga caseta dels 
peons caminers, surt una pista asfaltada, que en continuada 
pujada va endinsant-se al bosc. En el punt on la pavimentació 
més recent s’acaba i la pista planeja, veurem que a la nostra 
esquerra surt un camí de terra que és la via d’accés al Montcau 
(de 1.056 mts. d’alçada). 
La pista, ara amb un asfalt més deteriorat, surt del bosc i ens 
queda davant nostre el característic perfil del Montcau, que 
anem resseguint, per un sinuós tram pràcticament pla, fins 
arribar al Coll d’Eres, un indret força ombrívol, amb grans 
alzines, on hi ha un monòlit de pedra dedicat a Joan Maragall, i 
que és cruïlla de camins. 
 

 
 
A partir d’ara ens hem d’anar fixant en les fites metàl·liques de 
color verd amb un quadret vermellós que trobem clavades al 
terra per seguir la nostra caminada fins al cim (a 1.107 mts. 
d’alçada). Agafarem un camí ample, ja de terra, que deixa el 
coll i es va endinsant en el bosc d’alzines, en lleugera, però 
continuada pujada, resseguint l'anomenada Carena del Pagès, 
tot i que com va per dintre d'un frondós bosc d'alzines no 
sembla un cordal. En un moment donat veurem que el camí 
agafa una tonalitat fosca, com si estiguéssim caminant per 
sobre de cendres, i és que passem per una zona en la que 
anys enrere s’obtenia carbó vegetal, activitat ja abandonada al 
massís. 
Més endavant, s'arriba a una cruïlla. A la nostra esquerra surt 
un ample sender que porta al Pla de Les Pinasses i a la Font 

Flàvia. Nosaltres hem de seguir per la dreta i veurem que, de 
sobte, davallem per un tram trencat, on cal parar compte amb 
els pedrots, fins que tornem al pla, en un punt, on hi ha, a mà 
esquerra, el trencall que duu, en pocs minuts, al Cingle dels 
Òbits, indret on s’hi ha trobat sepultures que indiquen la 
presència de població en aquesta zona a la fi de l'Edat Antiga 
i on podem veure una de les edificacions característiques de 
la zona, les balmes obrades, habitacles construïts aprofitant 
les roques. La perspectiva que des d'aquest punt és té sobre 
La Mola és una de les millors del massís. 
Tornant al camí principal veurem que és més estret, però 
torna a ser, passat l’entrebanc anterior, pla i fressat per dins 
del bosc, en un tram no tant espès com l'anterior, arribant a 
un punt on sortim a la carena de Sescorts, obrint-nos a la 
nostra esquerra una bonica panoràmica sobre els cingles i les 
capricioses formes dels blocs de roques tallades, que en 
aquest punt, gràcies a l’erosió, tenen un cert aspecte 
montserratí. Tanmateix, també tenim al davant el perfil clàssic 
de La Mola i a la dreta una àmplia vista dels turons de l’Obac. 
En el punt on s’acaba el camí carener, fem una nova forta 
davallada a l'esquerra per un terreny una mica irregular, fins 
arribar a un collet dins del bosc, on trobem una cruïlla de 
camins. Per l’esquerra baixa el sender que porta a l’ermita de 
Santa Agnés, però encara més a l’esquerra tenim la 
possibilitat de gaudir del Morral del Drac, curiosa formació 
monolítica que té dues grans escletxes al seu interior, força 
accessibles, una de les quals mena sobre la vertical del 
cingle. A sobre seu hi destaca una creu metàl·lica. 
 

 
 
Situats de nou a la senda principal, veurem que a les fites 
s’incorpora el color groc, ja que per la dreta s’uneix una altra 
via de pujada al cim que ve de Can Pobla, per la Canal de 
l’Abella. 
Durant un curt tram, seguirem en pujada el camí fressat, però 
estret, fins que ens trobem de front amb un rocam inclinat per 
on hem de pujar, malgrat que sembli que la ruta correcta 
segueixi sent la planera. No hi ha pèrdua, perquè les fites 



 
 

 

aquí son molt seguides. Guanyarem alçada en diagonal per les 
roques (cal parar compte amb la panoràmica que en aquest 
punt, però al darrere nostre, tenim sobre el Morral del Drac), 
fins que entrarem de nou al bosc per una estreta canal, on el 
camí, ara força esberlat i pedregós, fa un gir brusc i es torna 
costerut. Al sortir d’aquest tram, arribem a un espai obert que 
mena a l’ampli prat herbat que dóna pas al darrer pendent, just 
sota el monestir, edifici romànic d’estil llombard dedicat a Sant 
Llorenç del Munt, aixecat pels monjos benedictins, al segle XI, 
construït amb carreus extrets de la pròpia muntanya. Dins del 
conjunt arquitectònic adossat al monestir, hi ha una oficina 
d’informació del Parc Natural, així com un restaurant. A 
l’esplanada exterior hi veurem una taula d’orientació que ens 
permet distingir els cims que conformen l’ampli perfil 
muntanyenc que tenim a l’abast, que completen la panoràmica 
que es té sobre Collserola, el Vallès Occidental, el Bages i el 
Baix Llobregat, amb el mar com a teló de fons. 
 

 
 
FITXA TÈCNICA: 
Tipus: Senderisme 
Localització: Sant Llorenç de Munt 
Durada aproximada: 4 hores 
Dificultat: Fàcil, si bé una mica llarga. Per aquesta sortida es 
precisa de l’assegurança federativa tipus A o B. 
Recorregut: 12 Km 
Recomanació: portar esmorzar, dinar i aigua. Al ser hivern pot 
fer fred, cal portar roba d’abric i calçat adequats. 
Dates: 30 de gener de 2011. 
Punt de trobada: pista poliesportiva a les 7:30 del matí. 
Informació: Jaume Llopart, telèfon 656 82 81 52. 

Volta cultural pels forns de 
calç i cuita del Montserrat 
Assumpta Muset 
Ivan Fernandez 
 
Aquest recorregut transcorre en bona part pel terme del Bruc i 
té com objectiu conèixer alguns elements patrimonials que hi 
ha al peu de la muntanya de Montserrat i de la serra de 
Moixeriques, que molt sovint passen desapercebuts i que 
durant segles formaren part de la vida quotidiana dels nostres 
avantpassats. 
La primera part del recorregut segueix el camí del Bruc 
passant per la Vinya Nova, on podrem contemplar el forn de 
coure calç que hi ha a prop del torrent del Pont, primer, i el de 
coure obra que hi h a un tros més amunt, al costat de la masia 
de can Jorba. Més endavant, ja a la serra de Moixerigues, 
visitarem el forn de calç de la masia del Castell i els tres forns 
d’obra, un dels quals podria ser medieval, de can Marquès. 
L’Ivan i jo us explicarem com foren construïts, quina 
estructura tenien, com funcionaven, la importància econòmica 
d’aquests equipaments, les formes de treball, el carburant i 
les matèries primeres que utilitzaven, etc. També us 
proporcionarem algunes dades històriques relacionades amb 
aquests establiments. 
 

 
 
FITXA TÈCNICA 
Tipus: senderisme 
Localització: plana de Montserrat 
Durada aproximada: 3 hores 
Dificultat: molt fàcil, apta per tothom. Es precisa l’assegurança 
federativa tipus A o B 
Recomanació: portar esmorzar, i aigua 
Dates: 30 d’abril 
Punt de trobada: Plaça de l’Església 
Informació: Assumpta Muset, Ivan Fernandez, Lali Sellés 
 



 
 

 

SECCIÓ INFANTIL-JUVENIL 

 

Comencem de nou! 
 

El nou curs d’aquesta secció ha començat amb 
algunes novetats. S’han format tres grups: el 
dels més grans (entre 13 i 18 anys), el dels 
mitjans (entre 10 i 13 anys),  
i el dels més petits (entre 7 i 10 anys), ampliant 
així la franja d’edat. 
Hi ha dos nous tècnics, el Manu i el Roger, que 
donen un cop de mà als “Alberts” a les 
activitats programades de cada trimestre. Per 
part de la junta de 4000peus i de les 
responsables de la secció infantil- 
juvenil estem molt contents de la progressió 
que està experimentant el grup. 
Així, veiem els més grans molt motivats per 
aprendre i superar-se dia a dia,  
els mitjans els hi van seguint les passes.... i 
esperem que els més petits s’engresquin  
cada vegada més i segueixin amb nosaltres. 
 
 

 

 
 
 

 
Baixant per l’Avenc del Topògraf 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Per la ferrada       
Urquiza-Olmo a     
Mont-rebei 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Grimpant per les Agulles de 
Montserrat 



 
 

 

Ep, nois i noies, 
endavant! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grup de joves 
fent el valent a la 
ferrada Regina a 
Oliana 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del més gran  
al més petit, 
tot sopant  
plegats al  
refugi  
d’Agulles 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Baixant a les  
entranyes de  
Montserrat 



 
 

 

 
RACÓ CULTURAL 
 
Plantes de Montserrat 
Maria Lopez de Vergara 
 
CAP D’ASE 
Lavandula stoechas. 
Família: Labiades. 

 
 

Es tracta d’un subarbust o mata, que habita en terrenys 
silicis, principalment sobre llicorelles. Les seves fulles són 
d’un verd blanquinós, linears i aromàtiques. Forma una 
inflorescència en forma d’espiga a la part superior de les 
branques, i a dalt de tot té unes bràctees d’un color blau lilós 
molt vistoses, i que donen lloc al seu nom popular (semblen 
talment unes orelles d’ase). Les bràctees són de fet fulles, 
verdes o no, la funció de les quals no és fer la fotosíntesi, 
sinó protegir les flors. Les diminutes flors es troben per sota 
d’aquestes bràctees, de color violeta fosc. Floreix a la 
primavera. 
Com haureu vist pel seu nom científic és parenta de l’espígol, 
de fet la seva olor el recorda clarament, tot i que no és tant 
fina.  
Per tant el podríem utilitzar com l’espígol, tenint en compte 
que és més potent, ja sigui en infusió, per relaxar-nos, per 
menjar o bé, segurament més indicat, per fer sacs d’olor. 
Un altre ús possible, tal i com ens indica la dita: “el cap d’ase 
porta la sort a casa”, és fer-ne rams per penjar-los a la porta 
de casa i protegir-nos dels mals esperits i de les bruixes. 
 
WEB 
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html 
BIBLIOGRAFIA 
GAUSACHS, Ramon. Les herbes remeieres. Rafael Dalmau, 
Editor. Barcelona 2008. 
HERNÁNDEZ, LLORT, NAVARRO. Les plantes 
d’Esparreguera. Ajuntament d’Esparreguera, 2003 
  

 
VARIS 
 
Secció infantil i juvenil 
 
CALENDARI gener-març: 
GENER, dies 22 i 23 
Lloc: Andorra 
Grup grans dia 22, esquí de muntanya 
Grup petits dia 23, esquí de pista amb monitor 
Grup mitjans dia 23, esquí de muntanya 
 
FEBRER, dies 19-20 
Lloc: Tavascan, refugi de Pleta de Prat 
Grup mitjans i grans, esquí de muntanya 
Grup petits, esquí de pista 
 

MARÇ, dies 26 i 27 
A determinar lloc 
Grup grans, dia 26 
Grup petits i mitjans, dia 27 
 
Caldrà reservar amb antelació el refugi de Pleta del Prat. Se us 
informarà via e-mail, o a través del bloc 
4000peus.wordpress.com 
 
El Grevolet 
 
16 de gener: El cul de la portadora (Monistrol). 
13 de febrer: Travessa d’Agulles. 
13 de març: La Fou de Sant Martí de Tous. 
 
Contacte El Grevolet:  Enric Canela, ecanela@economistes.com 



 
 

 

 
Flor de Neu 
 
“L’impossible no existeix. On hi ha una 
voluntat, hi ha un camí”. 

A. F. Mummery 
 
 

 
 
Albert Frederick Mummery (10 de setembre de 1855, Dover 
– 24 d’agost de 1895, Nanga Parbat), va ser un muntanyenc i 
economista britànic. Va realitzar una sèrie de destacades 
primeres ascensions a diverses muntanyes dels Alps. Va 
participar a la primera expedició que intentà pujar a un cim de 
8.000 metres, el Nanga Parbat, situat actualment al Pakistan. 
Va morir víctima d’una allau mentre explorava la muntanya 
per cercar una via d’accés al cim.  
 
 
Activitats culturals 
 
Les Llegendes i Creences en torn de les 
plantes de Montserrat 
 
Sortida cultural – senderisme per a la coneixença dels 
misteris entorn de les plantes. La portarà la Maria Lopez de 
Vergara per la zona de Can Farrés, al Bruc. 
Aquesta sortida és molt fàcil i apta per tothom, recomanable 
per a nens. 

 
LLOC DE TROBADA: escoles del Bruc (aula de música) 
DIA: 4 de juny a les 9 del matí 
TEMPS ESTIMAT: aproximadament 3 hores i mitja 
DIFICULTAT: molt fàcil, apta per nens 
LLICÈNCIA FEDERATIVA: A o B 
 
Conferència d’en Jesús Morales sobre la  
seva ascensió al Manaslu 
 

 
 
 
Cursos  4000 peus 
 
4000peus organitza aquest any dos cursos de 
perfeccionament subvencionats per la FEEC, que portaran els 
tècnics de La Sargantana: 
 
Entre el 28 de gener i el 27 de febrer: Curs de 
perfeccionament d’esquí de muntanya, nivell 1. 
Preu: 150 € 
Director: Albert Orgué 
Edat mínima: 14 anys 
És necessari la llicència federativa tipus D. 
Nombre màxim de places: 15 
Les classes teòriques es faran al local. 
 
El maig: Curs de perfeccionament d’escalada, nivell 1. 
Preu: 120 € 
Director: Albert Crusat 
Edat mínima: 16 anys 
És necessari la llicència federativa tipus C1. 
Nombre màxim de places: 15 
Les classes teòriques es faran al local. 
 
Més informació. 
Al nostre bloc 4000peus.wordpress.com 
Al nostre local, carrer Pau Bertran, 25 



 
 

 

 
 
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 
 

 


