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EDITORIAL 
 
Benvolguts tots, aquí teniu la segona revista d’enguany.  
Ara és l’hora de gaudir de la primavera, el dia s’allarga, és hora de 
sortir, fer activitats, i en aquest poble el que no falta son activitats. 
Com cada maig, des de fa ja 19 anys, es celebrarà la Cursa de 
l’Alba. Aprofitem per donar la benvinguda als amics de la Cursa, 
que des de fa un mes aproximadament s’han integrat a la nostra 
entitat com a secció de curses de muntanya, caminades i de fons. 
Per tant, enguany, l’organització també recau a la nostra entitat, i 
esperem que aquesta integració sigui tant o més profitosa com la 
que ha estat fins ara, i així es continuï celebrant aquest cursa per 
molts anys. 
També dir que es va consolidant la volta de La Portals, organitzada 
per LATACA, i on 4000peus participa en els avituallaments. 
Aquesta segona edició ha aplegat 1500 ciclistes, i ha comptat amb 
celebritats com Israel Núñez, Melcior Mauri, Marino Lejarreta, entre 
d’altres. 
També us volem comentar que aquest any hem organitzat dos 
cursos de promoció subvencionats per la FEEC: un d’esquí de 
muntanya, realitzat durant els mesos de febrer i març; i el 
d’escalada que es farà durant el mes de maig, tots dos cursos 
d’iniciació, en els quals volem promocionar aquests esports, i que 
els que hi participin tinguin  el màxim d’informació i coneixements 
possible. 
I per acabar aquest trimestre, com si fos un final de curs, 
organitzarem una multi-activitat de tres dies a Soldeu, a Andorra, 
de la que trobareu a l’interior d’aquesta revista tota la informació 
necessària. 
Només ens resta desitjar-vos un bon estiu i bones vacances, i 
recordeu que a la tornada tenim la nostra caminada. 
 
La junta de 4000 peus 
 
Foto de portada: ferrada Urquiza-Olmo al pantà de 
Canyelles, a prop de Mont Rebei 
Autor: La Sargantana 
 

 
 
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 
 
El Vermell de Can Xincarró 
Eudald Garcia 
Xavi de la Cruz 
 

 
 
Paret situada a prop de Can Jorba, a Montserrat 
 
Les vies: 
N Nom Dif. Mts. Equip  Equipadors 
1 Xarampió 7a+ 22 Parabolts  
2 D’oca a oca 6c 22 Parabolts 1988 CADE 
3 Variant 7b 30 Parabolts  
4 Ultravox 7b+ 30 Parabolts Tai Vilar 
5 Via antigua ¿? ¿? Claus i pitons 1988 CADE 
7 Tal i kual paskual V+ 15 Espits  
8 Skineto 6a+ 12 Parabolts  1988 CADE 
9 Tripi jocs V+ 12 Espits  1988 CADE 

10 Guti gutae gutum 6a 15 Espits  1980  
11 Juegos prohibidos 6a 15 Espits J.L.Moreno 
12 Sessió digital 7b+ 15 Parabolts 1988 CADE 
13 Proyecto   Parabolts  
14 Moher 8a+ 10 Parabolts 2004 Cortes y Ferrer 
16 ¿? 6a 10 Parabolts   
17 Cavalcada de les Valquíries 7c+ 20 Parabolts  2004 C.Brasco 



 
 

 

SECCIÓ INFANTIL-JUVENIL 
 

Proposta per aquest estiu: Alta Ruta Pirinenca 
La Sargantana 

Descripció: Amb aquesta activitat es pretén 
formar als participants en el senderisme pirinenc 
de varis dies. Comprèn una part teòrica bàsica de 
preparació i material i la realització d’una ruta pel 
Pirineu d’Osca i França, de varis dies. 
 
Inscripcions: Oberta a edats compreses entre els 
12 i els 18 anys. Es requereix un ingrés de 50 € 
com a formalització de la reserva al compte corrent 
de 4000 peus, fent-hi constar com a concepte 
“Ruta Juliol” i el nom del/la participant. El número 
de compte bancari és 
 
2041-0052-13-0040037993. 
 
El termini d’inscripció per als socis de 4000 peus 
finalitzarà el 30 d’abril. Posterioment s’obriran les 
inscripcions a qualsevol persona. 
 
Dates: Del 17 al 23 de Juliol de 2011. Hi haurà una 
sessió preparatòria anterior a aquestes dates, 
encara per definir. 
 
Objectius: Es vol que els/les participants realitzin 
una alta ruta pirinenca de varis dies en pernoctació 
en refugi i ascensions a pics de baixa dificultat 
durant la mateixa. 
 
Ràtio tècnic/participant: El nombre mínim de 
participants serà de 6 i el màxim serà de 18. Un 
tècnic entre 6 i 9 participants. Dos tècnics entre 10 
i 18 participants. 
 
Preu: 350 € per participant. En el cas de germans, 
el preu seria de 300 €. El preu inclou:
 
- La pernoctació en refugis en règim de mitja 
pensió per a les sis nits previstes (uns 30 € per 
refugi aproximadament). 
- Tècnics titulats. 
- Assegurança d’accidents. 
- No inclou les despeses que els participants 

realitzin a nivell particular 
- No inclou l’assegurança federativa 
- No inclou les despeses no reflectides anteriorment. 
 
Material necessari: Motxilla d’uns 40 l, botes, llençol, frontal, guants, para neus, gorro, buff, pantalon curt, pantalon llarg, dues samarretes 
tèrmiques, folre polar, paravent, cantimplora, crema solar, piolet (50 cm llargada màxima) i grampons. 
 
Manutenció i pernoctació: Els participants dormiran, esmorzaran i soparan als refugis durant la ruta. El dinar es farà mitjançat pica-pica i/o 
ganyips que els participants hauran de portar. 
 
Transport: El transport des de Collbató fins al punt d’inici (Sallent de Gállego) i des del punt d’arribada (Torla) a Collbató anirà a càrrec dels 
pares/tutors dels participants. 



 
 

 

Descripció de la ruta: 
Dia 1: Sallent de Gállego (1460 m) al refugi de Respomuso (2200 m) 

 
 
Dia 2: Refugi Respomuso (2200 m) – Collado de Facha (2268 m ) – Refugi 
Wallon (1865 m) 

 
 
 
Dia 3: Refugi Wallon (1865 m) – Coll Arratille (2528 m) – Puerto de los 
mulos (2591 m ) – Refugi des Oulettes (2151 m) 

 
 
Dia 4: Refugi des Oulettes (2151 m) – Refugi Baysellance (2651 m) 
Possible ascensió al Pic Longue (3298 m) 

 
 

Dia 5: Refugi Baysellance (2651 m) – Gavarnie (1495 m) 

 
 
 
Dia 6: Gavarnie (1495 m) – Refugi Serradets (2587 m) 

 
 
Dia 7: Refugi Serradets (2587 m) – Brecha de Roland (2807 m) – Pradera 
de Ordesa (1300 m). Accés a Torla en autobús des de la Pradera de 
Ordesa i recollida per part dels pares. 

 
 
 
 
Per més informació: 
4000peus, carrer Pau Bertran 25, Collbató, tots els dijous, entre 2/4 de 8 i 
9 del vespre. WEB: 4000peus.wordpress.com 
Mail: 4000peus.collbato@gmail.com 
Responsable Secció juvenil : Montse López – 93 777 0699 
mlarmengol@yahoo.es 
Tècnics directors La Sargantana : 
Albert Crusat (607 654 052) i Albert Orgué (609 18 16 11) 
info@lasargantana.cat 
Tècnic responsable: Roger Cararach – 679278717 
 roger_cararac@hotmail.com 
 
Per a participar en aquesta activitat cal informar-se abastament dels 
riscos, equipament, formació i forma física  que cal assolir per a 
accedir a la muntanya. 
S’adverteix que els menors d’edat han d’accedir a la muntanya 
acompanyats de tècnics qualificats. 
Tota persona que realitzi activitats de muntanya cal que disposi de 
llicència federativa. 



 
 

 

CRÒNICA 
 
Campionat de Catalunya d’escalada en bloc 
Montse Lopez 
Fotos: Xavi de la Cruz 
 
El passat dia 9 d’abril es va celebrar el Campionat de Catalunya d’escalada 
en bloc a l’Hospitalet de Llobregat. Hi van participar dos escaladors de 
Collbató, la Sara Aicart i l’Eudald Garcia. Tots dos es van presentar per 
4000peus Associació Excursionista de Collbató. La Sara va quedar sots-
campiona de la categoria absoluta. Va participar com a convidada ja que 
pertany a la federació de A Coruña. L’Eudald es va proclamar sots-campió 
de Catalunya  en la categoria sub-15. 
 

 
L’Eudald Garcia, en un difícil pas a contraplom 
 
Volem felicitar-los i esperem que segueixin portant molts èxits a Collbató. 
L’Eudald i la Sara entrenen en el “Centre de verticalitat MC PLAF” del 
carrer de l’Enclusa 35, d’Esparreguera. Aquest rocòdrom està dirigit per 
David Macià (llicenciat per l’INEF), Berta Martin (Escaladora) i l’Israel 
Macià (Bomber i fotògraf). 
 

 
El pòdium 
 
D’aquest centre han sortit grans campions en el món de  l’escalada com 
Ramon Julian “Ramonet”, campió del món d’escalada de dificultat; Berta 
Martín, campiona d’Espanya de escalada en bloc; Victor Esteller, campió 
d’Espanya d’escalada de dificultat; Sara Aicart, campiona d’Espanya 
d’escalada en bloc 2007; o Edu Marin, campió del món d’escalada de 
dificultat. 
Aquesta escola té un grup d’iniciació de 12 alumnes  i un grup de 7 
alumnes d’entrenament, en el qual  dos d’ells (l’Edgar i la Laia) van fer 

pòdium en tercer lloc al Campionat de Catalunya d’escalada en bloc en la 
categoria sub-12 masculí i femení.  
 

 
La instal·lació del Centre de verticalitat MC PLAF, d’Esparreguera 

 
Actualment en el rocòdrom també entrenen  alguns nois de la secció de 
joves de 4000 peus, com el Noel del Cerro, la Marina de la Cruz, el Xavi de 
la Cruz, l’Ignasi Vilacís,  el Pol Planas i l’Oriol Casanovas. També 
freqüenten aquestes instal·lacions l’Albert Orgué i l’Albert Crusat, 
responsables de la secció de joves del nostre centre.  
 

 
Una altra vista del centre 
 
L’activitat d’escalada va més enllà de les sortides amb la secció juvenil. 
Aquests entrenaments fan que tècnicament i físicament vagin millorant en 
aquesta modalitat, juntament amb la preparació que van adquirint gràcies 
als nostres tècnics d’escalada i d’alta muntanya, Albert Orgue, Albert 
Crusat, Roger Cararach i Manu Palomino.  
Molta sort a tots! 



 
 

 

RESSENYA 

 
Ascensió al Posets per la vall d’Eriste 
Jacint Aicart 
 
Ascensió molt recomanable al segon sostre dels Pirineus per la vall 
d'Eriste i la Canal Fonda. Potser no és tan famosa com l'Aneto, el 
Monte Perdido o el Vignemale, però el Posets amb els seus 3.375 
metres és el segon cim dels Pirineus. Degut al seu gran desnivell 
és aconsellable dividir l’ascensió en dos dies i fer nit al refugi Àngel 
Orús. L’ascensió no té cap dificultat tècnica, però és aconsellable 
l'ús de grampons i piolet a la Canal Fonda ja que està coberta de 
neu la major part de l'any. 
 

 
 
A la població d'Eriste, abans d'arribar a Benasc, s'ha d'agafar la 
carretera que comença a la central elèctrica i que s'enfila 
ràpidament cap al puente d'Espigantosa, a 1560 m. Des del 
pàrquing comença el camí que porta fins al refugi. És un camí que 
transcorre per bosc la major part del seu itinerari. A l’inici el camí 
s'enfila de cop amb una forta pendent que va fent giragonses pel 
mig del bosc. Més tard es torna més planer i en unes clarianes es 
pot veure ja per primera vegada el Posets. Just abans d'arribar al 
refugi el camí es torna a empinar i ja no planeja fins al refugi Àngel 
Orús, situat a 2.100 metres. Des d'aquí es contempla una molt 
bona vista de la vall d'Eriste. 
El refugi Àngel Orús és molt gran però encara conserva la seva 
estructura original, ja que l'ampliació s'ha fet a sobre del vell. Des 
de dins encara es pot veure la teulada del refugi vell. Hi ha 
habitacions que fins i tot tenen rentamans i dutxes. 
La major par de l’ascensió es fa pel cantó sud-est del Posets, 
menys al final que es fa per l'aresta sud. A partir del refugi ens 
trobem amb un camí de muntanya marcat amb fites. Hem 
d’atravessar el riu i dirigir-nos cap a l’inici de la Canal Fonda a 
través del barranc de Llardaneta. Fins aquí es va seguint el GR 11, 
però per agafar la Canal Fonda hem de girar a la dreta i deixar el 
GR, ja que sinó aniríem a parar al collado d'Eriste. 
 Un cop dins la Canal Fonda s'ha d’anar pujant fins al collado del 
Diente. Aquí el pendent es va fent més pronunciat a mesura que es 
guanya alçada dins la canal. Si la neu és molt dura és 
imprescindible l'ús de grampons i piolet. La pala prèvia al collado 
del Diente és molt dura. La canal sol estar coberta de neu durant tot 
l'any. Un cop al collado del Diente es passa per sota el Diente de 
Llardana (3.094 m). A partir d'aquí cal girar cap a la dreta per 
enfilar-se cap a la Espalda del Posets. Els primers metres són 
realment molt drets fins a arribar a l'aresta. Un cop a l’aresta es 

poden admirar unes vistes increïbles a la cresta de las Espadas 
(3.322 m). L'aresta no té cap complicació, si no és que faci mal 
temps i hi hagi poca visibilitat:  llavors s'ha de parar una mica 
d'atenció. Seguint la fàcil aresta finalment s'arriba al segon cim del 
Pirineu, el Posets a 3.375 metres.  Si fa bon dia les vistes són 
espectaculars ja que no té cims alts al voltant que facin perdre 
visibilitat. Massís de la Maladeta, Perdiguero, Espadas, Monte 
Perdido, Bachimala, Múnia....  són alguns dels pics que podreu 
veure. El descens el farem per la mateixa ruta. Els primers metres 
fins al Collado del Diente son molt drets, s'ha de vigilar si la neu és 
dura, però la seva presència facilita el descens, ja que la baixada 
sense neu per sobre el pedregam és una petita tortura .  
Un cop s'arriba al refugi és un bon moment per fer un descans  ja 
que encara ens queda un bon tros fins al pàrquing d'Espigantosa. 
En total 1815 metres de desnivell des del cim fins al cotxe. 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Dates : 2 i 3 de juliol de 2011-04-26 
Punt de trobada: 2 de juliol, pista poliesportiva, a les 8 del matí 
Tipus de sortida: senderisme, alta muntanya 
Dificultat: mitjana / alta (III),  sense dificultats tècniques 
remarcables, però amb força desnivell i llarga, per a 
excursionistes en forma 
Desnivell: 1er dia +540 m ; 2on dia +1275 , -1815 
Material: El propi per l’alta muntanya, és aconsellable piolet i 
grampons, així com botes de muntanya, roba d’abric, protecció 
solar, ulleres de sol, aigua, aliment energètic... 
Per aquesta sortida és necessària la llicència federativa 
modalitat C1 o superior. 
 
 

 



 
 

 

CRÒNICA 

 
IIa edició de “La Portals” 
Pepe Cuevas 
 
El passat 10 d’abril es va celebrar la Volta a Montserrat en BTT – La Portals i 
una vegada més ha estat possible gràcies a la gent del territori. Un total de 
300 voluntaris de Collbató, El Bruc, Marganell, Monistrol de Montserrat, 
Esparreguera i altres punts del país van fer possible aquesta segona edició. 
 

 
 
La Portals va néixer l’any passat amb una barreja de seguretats i dubtes. Des 
del Club Esportiu LATACA teníem clar que podíem fer un esdeveniment 
ciclista força potent, però també teníem el dubte de com implicar a la gent 
dels pobles i engranar-ho tot perquè funcionés. Sabíem que si la primera 
anava bé, la segona seria més fàcil, i que la nostra muntanya enlluernaria a 
molts bikers per a venir a conèixer-la, però dubtàvem si sabríem comunicar el 
projecte. Teníem clar que faríem homenatge a un ciclista de casa amb èxits i 
triomfs internacionals, i que convidaríem altres “expro” perquè li fessin costat, 
però dubtàvem si aquest format podríem repetir-lo. Teníem clares moltes 
coses, però en dubtàvem també d’un grapat.  
Recordo que una de les primeres gestions que vaig fer personalment, va ser 
un diumenge amb en Joan Arnau. El vaig trobar al carrer carregat de bosses i 
el vaig abordar directament: 
 
-Ei Joan bon dia! Soc en Pepe, ens hem vist alguna  vegada pel poble i 
varem coincidir a la sortida de la Matagalls fa dos, anys. 
-Ah si!, què tal? 
-Joan, necessito la vostra ajuda, volem organitzar la primera Volta a 
Montserrat en BTT i necessitem seguir el vostre camí. 
-Ja pots comptar-hi. Per quanta gent? 
-1.000. 
-Vàtua!! Hem de seure, és molt important que parlis amb el Paton de 4000 
peus. 
 
Així es com va començar tot. Amb aquestes quatre frases ja vaig veure 
ràpidament que havia tocat a qui havia de tocar, i que no li va la marxa!!! Al 
cap d’uns dies ja vaig contactar amb en Josep Anton i li vaig explicar quina 
era la idea, dates, previsió, etc. La resposta del Josep Anton va ser brutal: 
 
-Si vols, 4000peus us farà els avituallaments. 
-Queeeè? Podeu cobrir els 3 avituallaments?  
-Digueu la gent que necessiteu i allà hi serem 
 
No entenia res, sense coneix-se’ns pràcticament l’organitzador de la Cursa 
de l’Alba es va tirar a la piscina, però el President de 4000 Peus també!!! Van 
creure en aquesta aventura sense pensar-s’ho, quan el que “veníem” en 
aquell moment era fum i només fum.   

A partir d’aquí va ser com si els dubtes s’anessin esvaint i la seguretat 
s’anés imposant en el caminar de l’organització. Varem anar contactant 
amb les diferents entitats de Portals, empreses col·laboradores, mitjans de 
comunicació, policies, forestals, bombers, etc., etc., i, és veritat que amb 
molta feina, però també amb 
molta predisposició per part de 
tothom, s’ha anat construint 
l’organització de La Portals. 
La primera va anar bé i la segona 
ha anat millor. Varem ser 
capaços d’enlluernar als bikers i 
comunicar l’esperit del que 
volíem. En Josep Lluís Laguia no 
només va venir, si no que els 
amics i companys de pilot que el 
van acompanyar han repetit 
aquest any per l’homenatge a en 
Melcior Mauri, i s’han 
compromès a tornar cada 
vegada, perquè s’han sentit molt 
ben tractats per la gent del 
territori. Aquest valor no el dóna 
una persona, aquest valor el 
donem els de casa, el donem tots els que vivim a tocar d’aquesta 
muntanya. I els que no viuen aquí, s’hi van sentir com si ho fossin. 
Els avituallaments de La Portals 2010 van anar força bé, encara que en un 
d’ells ens va faltar fruita i això ho va solucionar la gent de 4000peus. Quan 
els va arribar els entrepans per esmorzar els voluntaris que l’atenien, com 
que no hi havia fruita, van tallar els seus entrepans, els van oferir als 
participants i a més encara els donaven ànims i bones paraules per 
continuar. Un exemple de solidaritat, de convivència i de bona gent. 
Els avituallament de La Portals 2011 també van anar força be, però varem 
punxar amb l’aigua. Van haver tres punts claus que se’ns van ajuntar i ens 
va fer quedar malament amb alguns bikers, afegit a la calor, la pols, i els 
“sense dorsal”. Tot plegat va provocar que s’esgotés l’aigua. 
4000peus una vegada més va resoldre la situació, agafant els cotxes i 
corrents cap a les benzineres a fer compra de garrafes perquè els 
participants estiguessin el mínim de temps sense aigua. Una vegada més, 
exemple en la reacció. 

Des del C. E. LATACA 
estem molt agraïts a tots 
els que d’una manera o 
d’una altra esteu amb La 
Portals, perquè un dels 
objectius d’aquesta 
marxa es unir els pobles 
del territori i que tothom 
es senti aquest 
esdeveniment com a 
seu. No creiem que sigui 
l’eufòria, si no la realitat, 
la que ens diu que La 
Portals és molt sòlida 
perquè està formada de 
molts granets de sorra 
importantíssims, que 
són els que la reafirmen. 
Esperem seguir 
caminant molts anys 
junts. 



 
 

 

VARIS 
 
Calendari secció infantil i juvenil 
 
CALENDARI abril-juliol: 
 
16 d’Abril: Descens barranc de la Glorieta 
Grup de grans 
Lloc: Montral (Serra de Prades) 
 
17 d’abril: Descens barranc de Gorgs de la Febró 
Grup petits i mitjans 
Lloc: La Febró (Serra de Prades) 
 
28 i 29 de maig: excursionisme 
(a determinar) 
 
2 i 3 de juliol: Alta muntanya, ascensió al Posets 
(tots els grups). 
 
Caldrà reservar amb antelació el refugi de Angel Orús. Se us 
informarà via e-mail, o a través del bloc. 
La sortida coincidirà amb la de senderisme d’adults, vegeu 
calendari. 
 4000peus.wordpress.com 
 
 
Flor de Neu 
 
“El que estima la muntanya, no la tem”. 
 
Gaston Rebuffat 

 

 
 
Gaston Rebuffat, neix a Marsella el 7 de maig de 1921. Guia 
emblemàtic, ascendeix pràcticament totes les vies difícils de l’època 

dels Alps. El 1950 participa en l’expedició liderada per Maurice 
Herzog que aconsegueix l’Annapurna, el primer vuit mil en ser 
escalat. 
Escriptor i cineasta de talent, és el paradigma de l’home de 
muntanya complert. També se’l coneix amb l’apelatiu de “el guia del 
jersei maco”. 
És el primer home en aconseguir les tres cares nord dels Alps, que 
amb el seu llibre “Estels i borrasques”, augmenta fins a sis. Així amb 
E. Frendo fa la primera repetició de la “Walker” el 1945, el Cervino 
amb Raymond Simond el 1949, i l’Eiger el 1952, amb Magnone i 
Buhl. I afegeix el Dru, el Badile, i el pic Cima Grande di Lavaredo, 
els anys 40.  
Autor de llibres com “Estels i borrasques”, “Du Mont Blanc à 
l’Hilamaya”, “Gel, neu i roca” o el cèlebre “La montagne est mon 
domaine”; i de pel·lícules com la mateixa “Estels i borrasques”, “A la 
recontre du Soleil” o “Des hommes et des montagnes”, entre molts 
d’altres. 
Mora a Paris, el 31 de maig de 1985, víctima d’un càncer. 
 
 
Activitats culturals 
 
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 Moixerigues, 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 ha 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 
 
 
VISITA COMENTADA AL JACIMENT DE LA COVA DE LES 
ARNES (COLLBATÓ) 
 

 
 
Recorregut: Pujarem pel Pujolet cap al començament del camí de 
les dreceres. Aquí es farà una explicació sobre les dreceres de fra 
Garí, coneguda a l’edat mitjana i moderna com el camí de les 
Escales, i dels Graus i sobre el camí de les Bateries. Des d’aquest 
punt també podrem veure la partida dels Graus, amb els marges i 
les barraques de pedra seca, i on es creu que hi havia hagut un 
taller lític dedicat a la producció de peces de sílex. Tot seguit 
agafarem el corriol que porta fins a la cova de les Arnes. Pel camí 
veurem els recs de recollida d’aigua de cal Vidrier i més marges de 
pedra seca. Finalment, visitarem la cova de les Arnes i podrem 
conèixer aquesta interessant balma-jaciment. Des d’allà també 
podrem observar la cova Gran. 
La tornada es farà pel mateix lloc. Un cop a Collbató, aquells que ho 
desitgin podran visitar l’exposició d’arqueologia, que hi haurà a 
l’Oficina de Turisme, i el Molí de l’Oli. 
Aquesta activitat es fa en col·laboració amb 4000 peus Associació 
Excursionista de Collbató, el Col·lectiu Esparreguerí de Recerques, 
Assumpta Muset i Ivan Fernández. 
Cal dur calçat adequat per caminar per la muntanya. 
Aquesta sortida forma part d’un conjunt d’activitats organitzades per 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Collbató, en col·laboració 
amb la Biblioteca Municipal de Collbató i l’Assumpta Muset, que es 
duran a terme entre els dies 10 i el 18 de maig i que pretenen donar 
a conèixer el patrimoni arqueològic collbatoní pertanyent als 
períodes paleolític, neolític, iber i romà. 
Amb aquest objectiu s’han organitzat els següents actes: 
 

Dimarts,13 de maig, a les 17,30 h: Taller d’arqueologia “Vine a fer 
una ceràmica neolítica” per als més petits, a la Biblioteca. 
Dissabte, 14 de maig, a les 19 hores: Conferència a càrrec de 
l’arqueòleg Oriol Achon “Els jaciments arqueològics de Collbató”, a 
l’Oficina de Turisme. 
Dissabte, 14 de maig, a les 19 hores: Obertura de l’exposició a 
l’Oficina de Turisme amb algunes de les peces que es conserven al 
Museu de Coses del Poble, de Collbató, i al Museu de la Muntanya 
de Montserrat, del Bruc. 
Diumenge, 15 de maig, a les 9 hores: sortida comentada a la cova 
de les Arnes. 
Dimecres, 18 de maig, a les 18,30 hores: Lectura compartida a la 
Biblioteca del llibre El clan de l’ós de les cavernes, de J. M. Auel. 
 
FITXA TÈCNICA 
Tipus: senderisme 
LLOC DE TROBADA: plaça de l’Era 
DIA: 15 de maig a les 9 del matí 
TEMPS ESTIMAT: aproximadament 1 hora i mitja 
DIFICULTAT: molt fàcil, apta per nens 
LLICÈNCIA FEDERATIVA: A o B 
 
 
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. 
 
FITXA TÈCNICA 
Tipus: senderisme 
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 
 
 
Estada a Andorra 
 
DIES  24 – 25 – 26 DE JUNY 2011 
 
Responsable: JOSEP ANTON SERRA 
Tel: 629 722 013                
Mail: Josep.anton.serra@tesa.com 
 
Estada durant aquest dies a l’hotel HIMÀLAIA SOLDEU****, en règim de 
mitja pensió, habitacions dobles, un refugi de luxe. 
En el preu s’inclou : 

• Allotjament en habitació doble 
• Esmorzar i sopar bufet lliure 
• Accessos a sauna, jacuzzi, bany turc, gimnàs.... 
• Guies de muntanya titulats 
• Organització i assessorament de les rutes 

Preu per persona en mitja pensió :   33 € + 4% ISI  
Per fer la reserva, trucar al 93.7779229 o 629722013 de 20 a 21 hores, 
o als Dijous de 19,30 a 21 hores al carrer Pau Bertran, 25. 
Cal fer una paga i senyal de 10 € per persona, hi ha 20 places 
disponibles. 



 
 

 

PROPOSTA D’ACTIVITATS: 
   
Dia 1: DIVENDRES 24/ 06 / 2011 
 
Arribada a l’Hotel Himàlaia Soldeu. 
RUTA CIRCULAR SOLDEU/SISCARÓ/SOLDEU 
Sortida caminant des de l’hotel. 
Interès: Sortirem directament caminant des de l’hotel cap al refugi i 
l´estany de Siscaró, paratge de gran bellesa a la Vall d’Incles. Una 
petita part del recorregut segueix el GRP, sender de gran recorregut 
que fa la volta al país andorrà.  
 

 Sortida caminant des de l’hotel cap a l’estany de Siscaró. De 
l’estany de Siscaró pujarem al Pas de les Vaques, a on dinarem. 
Aquí comença el descens cap a Soldeu pels Clots de l’Óssa. 

 Desnivell: + i - 750 m. 
 Dinar: picnic  
 Tornada a l’hotel sobre les 17:00 h. 
 19:00 h: PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA i còctel de 

benvinguda. 
 Sopar (hora a concretar a la presentació del programa) 

 
Dia 2: DISSABTE 25/ 06 / 2011 
 
CIRCULAR I/O CIM DEL FONTBLANCA (2903m)/  
VIA FERRADA D’INICIACIÓ a ORDINO 
 
Interès: Començarem la ruta a l’entrada del Parc Natural de Sorteny, 
però remuntarem la Vall de Rialp fins la Portella de Rialp, a on els que 
vulguin faran el pic de Fontblanca i els altres baixaran directament cap a 
l’autobús creuant un magnífic bosc de vells pins negres. El pic de 
Fontblanca és un dels pics més emblemàtics d’Andorra. 
 

 Esmorzar 
 8:30 h: Sortida amb el transport del grup fins a Ordino per deixar 

als que faran les Ferrades. 
 9:30 h: Inici de la ruta. 
 Desnivell fent cim: + i - 1200 m  
 Desnivell sense pic: + i - 800 m 
 Desnivell de la Ferrada “Creu del Noral”: + i - 150 m, recorregut 

400 m. 
 Dinar: Picnic (els que fan ferrades poden dinar de restaurant a 

Ordino) 
 Els de les ferrades, quan acabin podran seguir  des de Segudet 

una part del GR 11 fins Arans per retrobar-se altre cop  amb el 
grup. 

 Sopar a l’hotel 
 

Dia 3: DIUMENGE 26/ 06 / 2011 
 

CIRC I/O PIC de PESSONS (2864 m) 
Interès: El Circ de Pessons és el circ granític més gran d’Andorra. 
Consta de més de 17 estanys esculpits per la glacera, envoltats d’un 
bonic paisatge granític. Vistes excepcionals. 
 

 9:00h: Sortida des de l’hotel amb transport del grup fins Grau 
Roig. 

 Desnivell pic (+ i -): 860m. El GR 7 arriba fins al cim.  
 Desnivell ruta circular sense pic (+ i -): 500m seguint part del GR 

7.  
 Dinar: picnic 
 Un cop acabada la ruta: sortida cap a Collbató 

 
Observacions: 
 
Aquest programa podria canviar per la meteorologia o la decisió dels 
guies. 
 
MATERIAL NECESSARI PER LES SORTIDES DE SENDERISME 
Botes muntanya/ gorra/ protector solar/ ulleres de sol/ aigua/ roba 
d’abric/ medicaments personals/motxilla/ impermeable 
Per fer aquestes activitats cal la llicència federativa modalitat C1. 
 
Els guies de senderisme estan inclosos al preu. 
Suplement d’habitació individual + 30 % per persona i nit. 
Les begudes dels àpats NO estan incloses. 
 
Activitats: 
 
**** En tant que el grup forma part d’un club organitzat, que compta amb 
el seu propi responsable tècnic i tots els seus integrants tenen 
experiència en activitats de muntanya, el guia o guies que els 
acompanyin, no poden, per tant, assumir cap tipus de responsabilitat en 
qualsevol accident que puguin patir els integrants del grup. 
Els picnics de l’hotel costen 8.50 €. Inclouen un entrepà gran amb 
ingredients diferents cada dia (pernil dolç o salat + formatge, truita de 
patates, pit de pollastre, amanida de pasta) + ½ l d’aigua + 1 suc + 
barreta energètica + bosseta de fruits secs + 1 peça de fruita). 
Les vies ferrades d’iniciació costen 19 € + 3,70 d’assegurança 
obligatòria (si la vostra ja us cobreix no cal aquesta). Inclouen tot el 
material necessari (arnés, casc i dissipador) i el guia. 
 
Responsable equip de guies d’Himàlaia Experience Andorra: 
 
EDUARD GOMEZ 

 
Circ de Pessons



 
 

 

 
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 I CAMINADES    
Joan Arnau i Anna Rigol 


