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EDITORIAL 
 
AFECCIONATS A LA MUNTANYA 
De vegades diem frases com: “ens pensem que hem inventat la sopa 
d’all”, o “quan nosaltres hi anem, altres ja hi tornen”. És així que, per 
sorpresa i satisfacció nostra, altres abans que nosaltres ja havien 
pensat en la creació d’un grup de muntanya. 
El primer grup a organitzar-se va ser el GAC, Grup Alpí de Collbató, 
que es va fundar cap a l’any 1976, i va ser actiu fins el 1981. Era un 
grup de joves adherit a la FEEC, i feien ascensions als Pirineus, 
excursions a Montserrat, espeleologia i escalada, entre d’altres 
activitats. 
En el camí entre ells i nosaltres també es van crear dos grups que, 
sense estar oficialment constituïts, organitzaven sortides a la 
muntanya. Així, primer va ser el grup de “Els Mansuets”, un grup que 
feien excursions i sortides de campaments. Després, entre el 1996 i el 
2005, aproximadament, un grup informal de persones es trobaven un 
cop al mes per a fer sortides, i fins i tot editaven una revisteta, 
“Grèvol”, de la qual 4000peus va prendre més endavant el nom per a 
la seva pròpia revista. 
I així arribem a l’any 2006. Prenent el testimoni que van lliurar aquests 
pioners, es fundà per fi 4000peus Associació Excursionista Collbató. 
Quaranta socis van fundar la nostra associació, i de la primera 
assemblea constituent va sortir la primera Junta, la qual va prendre el 
relleu dels predecessors per a constituir, formar i impulsar la nostra 
associació. Estem adherits a la FEEC, i actualment hi ha uns 210 
socis, dels quals uns 30 són joves. 
A més del calendari normal de sortides mensuals, 4000peus organitza 
esdeveniments anuals, com la Caminada Popular a la tardor,  i la 
Gimcana nocturna de la Festa Major a l’estiu. Col·labora en 
l’organització de la Cursa de l’Alba, que recentment s’ha incorporat a 
4000peus com a secció de caminades i curses de muntanya. També 
col·labora en La Portals, la Festa de l’Esport, la festa dels Tres 
Tombs, etc. Té una secció infantil-juvenil molt activa, i des de l’any 
passat organitza cursos d’escalada i esquí de muntanya per joves, 
sota la direcció dels tècnics de La Sargantana. Actualment s’està 
formant un grup de Nordic Walking, i hi ha en projecte altres 
esdeveniments i col·laboracions de tipus cultural i esportiu. 
No ens oblidem de totes les persones que, essent o no socis de 
4000peus, col·laboren desinteressadament com a voluntaris en les 
activitats que organitzem, ja sigui donant un cop de mà per portar 
taules o cadires, preparant les botifarres de la caminada, fent 
xerrades, o posant els seus coneixements a la disposició de tothom  
Sense elles i el treball en equip res d’això seria realitat. 
4000peus us convida a participar-hi, tot col·laborant o participant en 
les activitats que s’hi organitzen. L’essència del grup és que tothom 
pugui participar sigui quina sigui llur ideologia política, religiosa, o de 
qualsevol altre mena. Tots seran benvinguts. 
 
JUNTA DE 4000PEUS 
 

  
LLOC DE TROBADA I TELÈFONS: 
Dijous i divendres, de19’30 a 21 h, a l’Hotel d’Entitats, C/ 
Pau Bertran 25, Collbató 
 
Telèfons:  Antoni Sorribes   617 280 990 
  David Martí    93 777 06 27 
 
e.mail:  4000peus.collbato@gmail.com 
WEB:  4000peus.wordpress.com 
Facebook: 4000peus AE Collbato 
 
 

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 
 
XXV Edició de la Cursa de l’Alba 
Anna Rigol 
 

 
 
Aquest any hem celebrat la XXV edició de la 
Cursa de l’Alba, per aquest motius s’han realitzat 
diferents esdeveniments commemoratius. 
Durant les dues setmanes abans de la Cursa, es 
va muntar una exposició, que recollia documents, 
fotografies, una maqueta, etc, per contar la 
història de la cursa. 
El dissabte 5 de maig vàrem celebrar un a la plaça 
de l’Era per a tots el col·laboradors que durant 
aquests anys han ajudat a poder tirar endavant 
aquesta bonica Cursa. 
 

 
 
El dissabte 12 de maig va tenir lloc la  “ I Vertical 
Cursalba”, amb una participació només per a 
corredors locals i amics, un total 30 atletes i va 

tenir un caire molt festiu. El primer en realitzar el 
recorregut mes ràpidament va esser l’Albert 
Vinyau amb un temps de 00:14:11.  
 

 
 
I finalment el diumenge 13 de maig vàrem 
celebrar la “XXV Cursa de l’Alba” amb una 
participació de mes de 400 atletes. 
El guanyadors d’enguany han estat, en la 
modalitat masculina Jose Manuel Granadero  
01:54:34, i en la modalitat femenina Susana 
Santos Lopez 02:35:31 
Podem dir que tot el conjunt d’esdeveniments dels 
XXV anys han estat un èxit tal com ens han fet 
arribar i ens ho han manifestat tots els atletes, 
acompanyants i veïns. 
 

 

 

Visca la Cursa de l’Alba!



 
 

 

REPORTATGE 
 

Toubkal 2012 
Josep Anton Serra 
 
El destí ajunta a un grup que possiblement el que 
tenen en comú és que tots estan tocats de la 
muntanya. 
Es dijous a la nit  finalment arriba el dia que 
l’expedició de Collbató i rodalies vola cap a 
Marrackech  per intentar fer el Toubkal.  
En poc menys de dues hores arribem a Imlil un 
petit poblet de l’Altas. És fosc  però  tots els 
sentits ens recorden que estem al Marroc. 
Les portes de l’Alberg Dar Tizi Mazik  són obertes 
de bat a bat, en Hassan i en Mohamed ens fan  
una rebuda molt acollidora, típic del caràcter dels 
habitants d’aquestes terres. Un sopar excel·lent ja 
ens fa entreveure que cuidarem molt el nostre 
paladar. 
 

 
L’endemà comencem a caminar i anem deixant 
enrere les últimes cases d’Aroumd, que ens 
porten a la llera d’un gran riu sec. Travessem un 
pont i tot fent camí arribem a Sidi Chamarouch, 
que es reconeix per una gran pedra blanca 
pintada. El camí es llarg i fa calor, aprofitem fer 
agafar forces, i amunt. Mules de pujada i de 
baixada carregades fins a dalt ens avancen i ens 
fan aturar un moment (i nosaltres aprofitem per 
descansar). 
Finalment veiem una construcció entre castell i 
fortalesa, i que sembla ser que és l’alberg Les 
Mouflons. Un te de benvinguda i com a 
llangardaixos ens “apalanquem” al sol. Hi ha qui 
aprofita per fer estiraments, i altres per a 
descansar, que demà serà un dia dur 
Són les 5. És de nit, fa fred i enfilem a buscar el 
cim. Pas a pas, sense presses, en Mohamed i el 
Hassan marquen el ritme, si no recordo malament 

és l’única vegada que aquest grup ha estat en 
silenci.  Com a la vida, avui la muntanya també 
ens ha ensenyat que “...sol es va més ràpid però 
que junts s’arriba molt més lluny...”. Finalment 
després d’unes quatre hores arribem al coll.  
 

 
No veiem el cim fins que no hem estat a cent 
metres. Una gran piràmide metàl·lica ens indica 
que som a  4165 metres. Tots ho hem aconseguit 
i aprofitem per deixar les nostres fites a la 
muntanya més alta del Marroc. Com cal, fem foto 
de família  i els cantaires del grup ens animen a 
cantar.  
 

 



 
 

 

Ara toca baixar i arribar a dinar al refugi. Després 
d’un bon àpat desfem el camí que havíem fet el 
dia anterior. Els últims quilòmetres fins arribar a 
l’Alberg són molt durs. Estem cansats i fa calor, el 
que no fa que canviï el bon humor present en tot 
moment. 
L’endemà uns tenen l’ocasió de descobrir i els 
altres de redescobrir l’Atlas més autèntic. Poblets 
de color de terra, cases enfilades però també verd 
i aigua ......... i finalment un te a casa l’Aicha ens 
recorda de nou l’amabilitat d’aquest poble. 
Aprofitem per visitar la “Cooperativa de dones de 
l’oli d’Argan”, on no cal dir que tot el sector femení 
va firar-se de valent. 

Un “chill out” improvisat, una estora d’estels 
damunt nostre, i una lluna que s’amaga entre 
riures i converses, així és la nostra última nit a 
l’Atlas..Una hora de viatge  ens trasllada de la pau 
de les muntanyes,  al brunzit de Marrackech, on 

els uns es perden per  la medina i en 
descobreixen tots els recons, fins i tot s’atreveixen 
amb el regateig, i les altres (no direm quines) 
tasten un hammam d’allò més autèntic. Sopem 
tots junts a la plaça Djemaa-el-Fna i gaudim de 
l’espectacle que ens ofereix 
Dimarts al matí agafem el vol que ens torna a 
casa. Tots volem retardar l’acomiadament. Han 
estat uns dies molt intensos.  
Com tots els viatges al sud,  ja mai res torna a ser 
exactament igual, el Toubkal no n’és l’excepció. I 
com que somiar no costa res, hem començat a 
gestar un 5000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
REPORTATGE 
 
Una presó al paradís 
David Martí 
 

 
Els cingles del Capolat 
 
El passat 20 de maig, alguns vàrem tenir el 
privilegi de gaudir d’un dels espais naturals més 
extraordinaris i, a l’hora, poc coneguts, de la 
nostra geografia catalana. 
El nostre estimat país està solcat per tot un plegat 
de serres de conglomerats deltaics, producte de la 
formació de deltes que desaiguaven a un mar 
interior, s’aixecaren posteriorment, i s’anaren 
esculpint per l’erosió, formant cingleres i agulles, 
com les de Montserrat. 
Així és també la serra de Busa, una plana 
aixecada a uns 1500 m d’alçada i encerclada per 
cingleres verticals. 
Nosaltres iniciàrem l’ascensió des d’un revolt de la 
carretera que voreja el pantà de la Llosa del 
Cavall, pel GR-1, que en aquest punt és un 
caminet força agradable que discorre, no massa 
dret, per un bosc de pi roig, primer, i de roures 
més amunt. 
Arribàrem a un llogaret anomenat “La Casa 
Llobeta”, del qual queden les ruïnes de dos 
masos, dels que es pot veure uns arcs de doelles 

impressionants, i una església molt petitona, 
consagrada a Sant Iscle i Santa Victòria, tot enmig 
d’uns prats que lluïen verdíssims, per sort, en un 
esclat primaveral. A l’altre banda de la Llosa del 
Cavall, vèiem el santuari de Lord. 
Travessant aquests prats arribàrem a una pista 
forestal, i des d’un creuament, prenguérem una 
altra més tapada, que s’acosta pel sud a la part 
inferior de les cingleres, les quals s’eleven just a 
sobre nostre. La pista s’acaba, i passa a ser altre 
cop un sender. La foresta és cada cop més 
espessa, i al fons de la vall se sent la remor d’un 
torrent... i ningú més al camí. 
 

 
Els prats de la Casa Llobeta 
 
Arribàrem a peu de la cinglera, on hi ha una zona 
on el desplom de la roca permet una mica 
d’aixopluc. Uns dos-cents metres de roca quasi 
vertical s’enlairen per sobre dels nostres caps. 
Seguírem el camí, molt agradable, per cert, tot 
ombrívol, fresc, i humit. Els arbres estan 
entapissats de molsa. Després d’un revolt, 
començàrem a pujar pel camí ara excavat a la 
roca, uns quants revolts... i s’acaba la pujada. 
Arribem a la plana de Busa, formada per una part 
boscosa i herbàcia, i uns prats que sembla 
mentida quina verdor: res comparat amb 
l’ascensió que hem fet, sembla un altre mon. 
Ara per pla,  però ascendint lleugerament, ens 
dirigírem als turons de la banda nord del pla de 
Busa, on tornem a trepitjar la roca: anem cap el 
Capolat i al Capolatell, un turó de 1.316 m 
d’alçada, i aquí hem de fer una mica d’història. 



 
 

 

 
La passera per accedir a la presó 
 
El caràcter aïllat i inexpugnable d'aquest indret 
justificà la seva utilització com a camp d'instrucció 
militar durant la Guerra del Francès. 
Així, el tinent coronel solsoní Francesc Xavier de 
Cabanes i d'Escofet proposà al capità general de 
Catalunya Luis de Lacy y Gautier la utilització de 
Busa com a campament i segura rereguarda. Es 
van fortificar els punts més febles i es construïren 
un miler de casetes de fusta per a l'allotjament 
dels resistents. De fet, una de les quatre masies 
que encara resten en peu al pla de Busa, porta el 
nom de ca l'Artiller. Busa va ser, després de 
Cadis, el primer indret d'Espanya en proclamar la 
Constitució de 1812, en un acte al qual assistiren 
uns 8.000 soldats. 
Al Capolatell s’establí "la presó", amb motiu del 
seu ús per aquest fi durant aquesta guerra. És 
aquest un penyal aplanat d’a penes una hectàrea i 
mitja de superfície al seu cim, encerclat per 
cingles verticals a tot el seu voltant. En un punt 
determinat, hi ha una escletxa d’un 5 m de 
fondària i 4-5 m d’ample, on hom col·locava una 
passera per on passaven els presoners, que 
després es retirava. La tradició afirma que, 
desesperats, n'hi havia que es llençaven al buit al 
crit «Mourir à Busa et resurgir à Paris» (Morir a 
Busa i ressorgir a París). No cal dir sinó que la 
idea era una mica macabra. 
 

 
La Vall de Lord als nostres peus 
 
Deixem aquesta trista història, i gaudim altre cop 
del magnífic paisatge que ens envolta: des d’aquí 
dominem la vall de Lord als nostres peus i Sant 
Llorenç de Morunys; en front, les serres del Port 
del Comte; a sota, però més a l’oest, la torturada 
forma de l’embassament de la Llosa del Cavall; al 
Sud, el pla de Busa, que sembla com un Xangril·là 
esperançador; i, ja lluny, Montserrat, la plana del 
Solsonès i, més lluny encara, la plana de Lleida. 
Nosaltres, però, encara no estàvem al punt més 
alt de la Serra, així que continuàrem fins al Cogul, 
el punt més alt de la Serra de Busa (1.526 m). 
No ens ho pensem i, per tornar, baixàrem directes 
cap a les masies de Busa per una llastra de 
conglomerat, inclinada, però no massa. De cop, la 
llastra s’acaba i comencen els prats. 
Deixant les masies enrere, agafàrem la pista que 
travessa el pla d’Est a Oest, que torna a ser el 
GR-1, per a tornar per on hem vingut. 
Conclusió: molt recomanable, per a qui encara no 
hagi estat mai, els passos són molt fàcils. Les 
panoràmiques superiors compensen amb escreix 
la no massa penosa pujada des de l’embas-
sament. 
 
 
 
 
 
 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Dificultat: fàcil (I),  sense dificultats tècniques, desnivell positiu 
686 m, distància 10 Km 
Temps: es pot fer en 4 hores 
Material: El propi per mitja muntanya, calçat adequat, roba 
adequada a l’època, aigua. 
Per aquesta sortida és necessària la llicència federativa 
modalitat A o B. 
 



 
 

 

REPORTATGE 

 
La nostra fita: El Perdut 
Jacint Aicart 
 
.Els dies 14 i 15 de juliol , tal com estava 
programat, vam fer la sortida cap a la Vall 
d’Ordesa.  En principi aquesta activitat preveia 
acompanyar als membres de la secció juvenil que 
iniciaven la travessa dels Pirineus, i per aprofitar 
el cap de setmana, els pares que s’apuntessin 
farien una travessa per les valls d’Ordesa i 
Añisclo. 
 

 
 
Finalment, com només ens vàrem apuntar cinc 
persones, varem decidir pujar al Mont Perdut. 
Ens trobem a les pistes de Collbató a les 7 del 
mati... alguns, altres se’ls hi enganxen una mica 
els llençols i apareixen amb algun retard. Per fi, a 
quarts de 8, sortim tota l’expedició i quedem per 
esmorzar a Broto.  
 

 
 

Amb la panxa plena i els ànims “a tope”, arribem a 
Torla, on agafarem l’autobús que ens du a la 
pradera d’Ordesa. Arribats a destí, ara toca moure 
les cames. Carreguem les pesades motxilles (els 
cinc portem tendes i tota la parafernàlia, ja que no 
tenim plaça al “refu”).  
Els joves tiben de valent, i nosaltres comencem a 
suar i a gaudir de les espectaculars vistes que 
se’ns mostren a cada pas: salts d’aigua, coves i 
un frondós bosc de faig i pins. 
 

 
 
Arribem al fons de la vall per contemplar la tan 
fotografiada “cola de Caballo”, i ara toca suar un 
altre estona per superar la grimpadeta de les 
clavijas de Soaso i la `pujada final cap al refugi de 
Goriz. La veritat és que fa goig veure la llarga 
caravana dels 18 joves, els dos monitors i els cinc 
“carrosses”, 25 persones enfilades de cop per la 
paret. Vist de  lluny és tot un espectacle.  
Cap a les 5 de la tarda arribem a Goriz, i a partir 
d’ara decidim separar-nos de la jovenalla. Ells 
tenen els seus objectius, però nosaltres preferim, 
abans de muntar les tendes, fer la cerveseta, i 
desprès ja buscarem un lloc.  
El diumenge ens llevem a les 6, esmorzem, i a les 
7 ja som muntanya amunt. El camí és bastant 
fresat, no hi ha neu, i fent camí arribem a 
l’anomenat “Lago Helado” (que no ho és pas!). 
Ara només ens resta la penosa tartera fins al cim. 
Amb neu la pujada i baixada serien molt més 
còmodes... 
A les 10 ja som dalt del cim, ens abracem ens fem 
les fotos de rigor, i depresseta cap a baix que hem 
de tornar a Collbató. De baixada parem al “refu” 



 
 

 

per menjar una mica, recollim les tendes, i al 
ataquerrr! cap a vall. 
Arribem a Torla cansats però contents, ara només 
ens resten tres hores i mitja de cotxe fins a 
Collbató. 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIÓ ACONSEGUIDA  I FINS A LA 
PROPERA! 

  
 

 
RACÓ CULTURAL 

 
Plantes de Montserrat: el Roldor 
Maria Lopez de Vergara 
 
ROLDOR 
Coriaria myrtifolia   
Família: Coriariàcies 
 

 
 
Arbust que pot arribar a fer 3 m d’alçada, amb 
tiges anguloses. Les fulles, de forma lanceolada 
(recorden la punta de ferro d’una llança) es 
disposen oposades a l’entorn de la tija. 
Les flors, que apareixen a partir del mes d’abril, 
són poc vistoses, i poden ser hermafrodites o 
només masculines. 

El seu fruit recorda les móres, i està format per 5 
peces en forma de grill de taronja, que quan 
maduren són completament negres. 
El seu hàbitat més habitual són les bardisses, al 
costat dels esbarzers, i els llocs humits i 
ombrívols. 
Les seves fulles s’utilitzaven, per la seva riquesa 
en tanins, a les adoberies per tal de tapar els 
porus de la pell. De fet per alguna gent d’Igualada 
era un ingrés extra anar al bosc a collir roldor i 
portar-lo a les adoberies. 
 
BIBLIOGRAFIA 
PASCUAL, Ramon. Arbustos de Catalunya. 
MiniGuiesNatura 10. Pòrtic. Barcelona 2002. 
 
ATENCIÓ: Els seus fruits són extremadament 
TÒXICS.  Aquesta toxicitat pot ser lleu entre els 
adults, en funció de la quantitat, però s’han donat 
casos de mortalitat entre nens. Així en la revista 
Anales Españoles de Pediatría de l’any 1997 es 
recomana que, degut a les freqüents 
intoxicacions amb roldor per part de nens, per la 
seva similitud amb les móres, cal una tasca de 
conscienciació entre els adults. Per tant ja ho 
sabeu!!!. 



 
 

 

 
NOTÍCIES I CALENDARIS 
 
Secció infantil i juvenil 
 

 
 
El dia 21 de setembre, es celebrarà una reunió de 
benvinguda i presentació del nou curs de la secció 
infantil-juvenil 2012-2013. 
Inclourà un passi de diapositives del curs anterior, i 
un pica-pica. 
La reunió serà a les 20:30 al Casinet. 
 
Flor de Neu 
 

 
Reinhold Messner 

 
“Escalar muntanyes era i és perillós. Només un 
estúpid podria ascendir als cims més alts de la 
Terra, i pensar que de cap manera pot morir en 
l’intent. La Natura és caos i ordre al mateix temps. 
Ningú és tant experimentat, tant bo, tant resistent, 
com per a que no pugui passar-li res. Ningú és 
perfecte. En la meva manera de practicar 
l’alpinisme, compta experimentar, compta forçar 
els límits, compta sobreviure. No sempre es pot 

organitzar tot això. Només és possible una 
aproximació responsable als límits actuals, des del 
respecte davant les grans muntanyes amb el 
coneixement de que el pròxim pas pot ser l’últim. 
Jo tinc que donar-li un sentit més profund a l’últim 
pas abans d’atrevir-me a donar el següent.” 
 
Reinhold Messner, va néixer el 17 de setembre 
de 1944 a Villnöß-Funes (Província de Bolzano - 
Itàlia), on va passar els seus primers anys 
d'escalada al Alps i on es va enamorar dels 
Dolomites, començant a escalar des dels 13 anys 
amb el seu germà. 
El seu primer gran ascens a l'Himàlaia el 1970, la 
inèdita cara Rupal del Nanga Parbat, va resultar 
ser un èxit tràgic, ja que el seu germà va morir, i ell 
va patir congelacions en sis dits. 
El 1975 va ascendir amb Peter Habeler el 
Gasherbrum I per una nova ruta en tant sols tres 
dies, sense oxígen suplementari i sense ajut 
extern. Una cosa inaudita per l'època. 
A la dècada de 1970, Messner va ascendir a 
l’Everest per primera vegada sense oxigen 
suplementari. El 1980 va repetir la gesta pel costat 
del Tíbet, però aquest cop en solitari, també per 
primera vegada. 
El 1986, es va convertir en el primer alpinista a 
completar els catorze vuit mils. 
Avui porta a terme una activitat dedicada a la 
política i com a fundador de Mountain Wilderness, i 
també com a fundador del Museu de Muntanya 
Messner. 
Sens dubte, un dels millors alpinistes, sinó el 
millor, de tots els temps. 
 
Secció senderisme cultural 
 
S’engega la nova secció per a fer excursions de 
senderisme, temàtiques i culturals, i que no siguin 
molt exigents. 
 
Calendari tardor-hivern: 
 
SÈQUIA DE MANRESA 
23 de setembre de 2012 
Balsareny Santpedor 
Interessant sortida que discorre al costat de la 
sèquia medieval que portà l’aigua del Llobregat a 
Manresa. El recorregut és completament pla. 
Distància: 14 Km 
Temps: 3 hores i mitja 
Desnivell: 20 m negatius 
Dificultat: molt fàcil, apta per tothom 



 
 

 

Llicència: A o B, o temporal 
 

 
 
PEGUERA 
20 d’octubre de 2012 
Volta pels altiplans  de la zona de Peguera, 
passant pel coll de la Fumanya i el Camp de Vidre. 
Vistes espectaculars de Gallina Pelada. 
Possibilitat, depenent del  temps, de visitar les 
petjades de dinosaure de La Fumanya. 
Distància: 5-10 Km 
Temps: 2-3 hores 
Dificultat, molt fàcil, apta per tothom 
Desnivell: 50 m positius 
Llicència: A o B, o temporal 
 

 
 
FONTALBA-NÚRIA 
17 de novembre de 2012 
Anada i tornada pel camí que va dels plans de 
Fontalba, sobre Queralps, i Núria. S’estarà a 
l’aguait de la previsió meteorològica, per si hi ha 
neu. Aquesta sortida coincidirà amb la 
senderisme-muntanya programada, que farà la 
volta Queralps-Núria-Queralps, amb la possibilitat 
d’escollir. 
Distància: 23 Km 
Temps: 4 hores 
Desnivell: 255 m 
Dificultat: Fàcil, si bé una mica llarga 
Llicència: C o temporal 
 
 

MASIA DEL PUIG DE LA BALMA (MURA) 
1 de desembre de 2012 
Volta pel massís de Sant Llorenç, on visitarem la 
magnífica masia que surt a la pel·lícula de Pa 
Negre. Si dóna temps, es visitaran també les 
sitges de pedra seca. 
Distància: 10 Km 
Temps: 3 hores 
Dificultat: fàcil 
Llicència: A o B, o temporal 
 

 
 
Assemblea extraordinària 
 
A l’última assemblea extraordinària de 4000peus 
es va acordar la ratificació dels canvis dels 
membres de la Junta, i l’adhesió de la nostra 
entitat a la Plataforma per la Independència. 
Pel que fa a la Junta, es va acordar la ratificació 
dels nous càrrecs de president (Antoni Sorribes) i 
vicepresident (David Martí), així com la 
incorporació d’un nou vocal, l’Àngel Burniol, que 
passarà a portar la nova secció de senderisme 
cultural. 
A l’última reunió de junta també s’ha acordat que 
assumirà la tasca de secretari en Vicenç Tudela. 
 
Caminada Popular 4000peus Collbató 
 
El proper 7 d’octubre es celebrarà la cinquena 
edició de la caminada popular de 4000peus, amb 
ganes d’arribar als quatre-cents participants. Els 
socis esteu convidats a participar-hi, o a 
col·laborar en l’organització. 
Poseu-vos en contacte amb els responsables de la 
secció de corredors, curses i caminades, en Joan 
Arnau o en Josep Anton Serra. 
Més informació a 4000peus.wordpress.com i al 
perfil de facebook 4000peus AE Collbato. 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
Tota la informació de 4000peus la trobareu al nostre bloc 4000peus.wordpress.com. Seguiu-nos al perfil 
de facebook 4000peus AE Collbato 


