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EDITORIAL 
 
El passat mes de febrer es va celebrar l’assemblea 
ordinària de 4000peus AE Collbató arribant així el final de 
la meva etapa com a president de l’entitat, tal i com estava 
previst, ja que, el meu objectiu i el meu compromís, era 
portar l’Associació fins a aquest esdeveniment. 
Vull donar les gràcies a tots aquells socis que van assistir-
hi, així com a tots els que han format part de la Junta 
Directiva, que ha conduït l’Entitat respectant la seva 
filosofia i superant les dificultats que han anat sorgint i 
treballant per el seu bon funcionament. A tots ells moltes 
gràcies!!! 
Al llarg d’aquest període s’han assolit una sèrie d’objectius 
molt interessants, com ara el Curs de Primers Auxilis, 
endegat per la Montse López (a la que agraeixo el seu 
suport) i que va obtenir un gran  èxit, tant de participants 
com pel contingut del mateix. També s’ha creat una nova 
secció de Senderisme Cultural, conduïda pel company 
Àngel Burniol. S’han fet conferències i presentacions de 
guies de muntanya, hem col·laborat en l’organització 
d’exposicions i s’han realitzat cursos d’esquí i d’escalada, 
hem posat el nostre granet de sorra en col·laboració amb 
la AEEBLL, per a aconseguir de la FEEC millores per a 
totes les entitats federades. 
Les habituals seccions (Muntanya, Infantil i Juvenil i 
Curses i Caminades) han desenvolupat la seva tasca amb 
gran energia, portant a terme les activitats i progressant el 
màxim en els objectius marcats. A tots els integrants 
d’aquestes seccions, vull agraïr-los l’esforç realitzat, així 
com també a tota la resta de companys que han 
col·laborat com a voluntaris en els diferents actes que 
s’han fet com ara la Caminada Popular, la Cursa de l’Alba 
i la gimcana de la Festa Major. 
És una satisfacció poder deixar l’Entitat en mans d’una 
nova Junta la qual aportarà noves idees i n’estic segur que 
afrontarà nous reptes, per a tots ells ànims i endavant!!! 
 
Antoni Sorribes i Grau 
 

  
LLOC DE TROBADA I TELÈFONS: 
Dijous i divendres, de19’30 a 21 h, a l’Hotel d’Entitats, C/ 
Pau Bertran 25, Collbató 
 
Telèfons:  Jordi Borràs    609 484 613 
  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. 



 
 

 

RESSENYA 
 
Visita a les Tines del Flequer 
Àngel Burniol 
 

 
 
Durant el segle XIX la comarca del Bages va ser una de 
les comarques de Catalunya que més vinya tenia 
plantada. 
La geografia de la zona feia que les vinyes estiguéssin 
en els vessants més costeruts de les muntanyes. Els 
pagesos solucionaren el problema del transport de la 
verema, i la necesitat d'una fermentació homogènia amb 
la construcció de les tines i la fabricació del vi a peu de 
vinya. 
La vall del Flequer és un dels indrets on trobem grups 
de tines construides a peu de vinya, (avui dins del bosc 
de pins). Són construccions de planta circular 
construïdes amb pedra i folrades interiorment amb 
cairons de rajola vidriada. 
 

 
 
Com que estaven construïdes a la vessant de la 
muntanya, la part superior quedava a peu pla per 
facilitar la descàrrega del raïm i trepitjar-lo a l'interior de 
la tina sobre d'unes fustes. Llavors el most i la brisa 
fermentaven fins que el vi era a punt de traspassar-ho 
als bots o les botes per una sortida en la part inferior, 
també a peu pla, aquesta sortida encara és visible avui 
dia en totes elles. De les fustes a la part superior on 
trepitjaven el raïm, no en queda res. 

Junt amb les tines també hi havia la cabana per l'estada 
dels pagesos i en algunes també els animals de 
càrrega. 
 

 
 

 
 
 
 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Dia: 17 de març 
Lloc de trobada: pista poliesportiva a les 8:00 hores 
Distància aproximada: uns 10 Km 
Dificultat: fàcil, apta per tothom 
Durada aproximada: 4-6 hores 
Portar esmorzar i dinar. 
Per aquesta sortida cal la llicència modalitat A o B 



 
 

 

EVENTS 
 

La Portals, primera caminada Volta a Montserrat 2013 
Josep Anton Serra 
 

Enguany es cel·lebrarà la 4ª edició de La Portals en 
BTT, cada vegada més consolidada,. En col.laboració 
amb els nostres companys de l’entitat Lataca, 4000peus 
organitza també la primera caminada i ultra volta a 
Montserrat La Portals. Coincidint els dos esdeveniments 
en un mateix cap de setmana d’esport en el medi natural, 
iniciem aquesta nova proposta. 
 
Aquesta caminada neix per a complementar la volta en 
BTT, i per donar resposta a una incipient demanda per a 
organitzar actes esportius a prop de Montserrat, no només 
adreçades als amants dels esports de muntanya, sinó 
també als amants de la natura i entorns rurals que 
cerquen allunyar-se de les grans urbs, i que veuen en la 
caminada o la marxa una forma saludable de descobrir 
diferents indrets, paisatges, pobles, cultures, tradicions…. 
Colateralment, es contribueix  indirectament a la 
dinamització turística del territori, el que justifica l’interès 
social de l’esdeveniment. 
 
Aquesta 1ª Caminada, constarà de dos recorreguts: un de 
70 i un de 50 km., que passaran per camins i corriols que 
transcorren majoritariament pels municipis que integren 
els cuatre portals d’entrada a Montserrat: Collbató, El 
Bruc, Marganell i Monistrol de Montserrat. A més s’amplia 
l’àmbit als municipis de Castellolí, Castellbell i El Vilar, i 
Esparreguera, esdevenint una volta circular complerta al 
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. 

 
El passat dia 24 de Gener, es va presentar La Portals Caminada i BTT a la seu del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, amb el Sr. Xavier Aparicio, gerent del Patronat, l’exciclista professional Pepe Recio, i la campiona del món 
d’ultra-trail Núria Picas, així com membres de les entitats organitzadores. Es presentaren els cartells, i la samarreta i 
maillot oficials de les dues voltes. 
 



 
 

 

Seguint el format de La Portals en BTT, també es fará 
homenatge cada any a un esportista de referència en 
aquesta modalitat. Així, aquest any, hem convidat a la 
campiona manresana d’ultra-trail Núria Picas, que ha 
acceptat amablement la invitació. 
 
En la presentación oficial de La Portals d’enguany, que 
es realitzà al restaurant Can Font de Marganell el dia 
31 de gener, hi havía una nodrida representació del 
món del ciclisme, protagonistes de les rondes dels 
anys vuitanta i noranta, com també en Pepe Recio, 
que será l’homenatjat en aquesta 4ª edició de La 
Portals en BTT. També es va anunciar l’obertura 
d’inscripcions, que es limiten a cadascuna de les 
proves (caminada i BTT) a 1500 participants. 
 
L’acte va ser presidit per l’alcaldessa de Marganell, 
Sra Isabel Ramon, el gerent del Patronat, Sr Xavier 
Aparicio, el responsable de la secció de curses i 
caminades de 4000peus, Sr Joan Arnau, el president 
de LaTaca, Sr Pepe Cuevas, i també en Pepe Recio i 
la Núria Picas. Una vegada acabats els parlaments 
previstos, es va degustar un aperitiu. 
 
Sens dubte, serà una manera de promocionar els 
quatre portals de Montserrat, tal com ja s’ha produit en 
les darreres edicions.  
 
Us esperem en aquest cap de setmana esportiu. 
 
 
 
 

CAMINADA LA PORTALS I ULTRA: dia 14 d’abril 
LA PORTALS BTT: dia 15 d’abril 

 
 

MES INFORMACIÓ A WWW.LAPORTALS.CAT I A 4000PEUS.WORDPRESS.COM 
INSCRIPCIONS A WWW.LAPORTALS.CAT 



 
 

 

  
REPORTATGE 
 
La marxa nòrdica o el plaer de caminar amb pals 
Olga Reig 

 
El Nordic Walking o 
Marxa Nòrdica és 
una nova forma 
d’activitat física que 
es va posar de moda 
a Europa la dècada 
dels 90. L’any 2005 
va arribar al nostre 
país i, poc a poc, ha 
anat conquerint a 
tothom, ja que té un 
públic potencial molt 
ampli. (de fet, aquest 

és un dels seus avantatges). A  banda, comporta molt 
poc esforç, no exigeix massa habilitat (però si molta 
pràctica), i ràpidament obtens molta energia amb una 
pràctica regular. Per algunes persones representa un 
mètode molt efectiu  per aprimar -se!!! 
A Europa la marxa nòrdica és una activitat força 
habitual. De fet, no és estrany trobar a persones  que, 
per exemple, fins i tot per la ciutat, caminen amb 
bastons per anar a la feina,. 
Va sorgir a Finlàndia als anys 30 del segle passat, com 
a entrenament fora de temporada dels esquiadors de 
fons. La seva tècnica i la forma dels bastons són resultat 
d’una evolució i adaptació d’aquest tipus d’esquí. 
Podríem dir que és com fer esquí de fons sense neu i 
sense esquís. 
 
EN QUÈ CONSISTEIX LA MARXA NÒRDICA?  
Consisteix en incorporar uns pals a la forma natural de 
caminar que ens ajuden a impulsar-nos endavant, 
mobilitzant el tòrax, l’esquena i els braços. És important 
no confondre-ho amb la tècnica de trekking o 
senderisme, on els bastons tenen només una funció 
d’equilibri i de suport del pes corporal a les pujades. 
 
10 EFECTES POSITIUS PER A LA SALUT 
La marxa nòrdica treballa el cos sencer, a diferència de 
la caminada normal. Practicada de manera regular, 
millora tant la salut física com l’estat d’ànim. 
1. CONTROL O DISMINICIÓ DEL PES: és un tipus 

d’exercici que si es fa amb regularitat ajuda a 
mobilitzar els greixos corporals. Es calcula 1h = 400 
calories. 

 

 
 
2. BENESTAR MENTAL: com tota activitat física a 

l’aire lliure, disminueix l’estrès i millora  la seguretat 
en un mateix i la consciència corporal. Afavoreix el 
son. 

3. ENFORTEIX EL SISTEMA INMUNITARI 
4. AUGMENTA L’ APORT D’OXIGEN, en comparació a 

la caminada sense bastons, ja que mobilitzes molts 
més músculs. De fet podría arribar 90% de la massa 
muscular!!     

5. DESCARREGA ARTICULACIONS: es redueix 
considerablement el pes sobre els cartílags, els 
lligaments i els ossos.  

 

 
 
6. ENFORTEIX L’ESQUENA: s’eliminen les tensions 

de les espatlles i el coll, i prevé dolors d’esquena. 
Ideal per persones que treballen molta estona 
assegudes a l’ordinador. 

7. ELIMINA RIGIDESES. gràcies a la seva suavitat, 
millores flexibilitat del tronc i la mobilitat lateral a les 
zones del coll i la columna vertebral. 

8. ES POT PRACTICAR EN SOLITARI I TAMBÉ POTS 
FER XARXA SOCIAL. Al ser suau et permet 
mantenir una conversa mentre el practiques. 

9. IDEAL PER REHABILITACIÓ. Després de qualsevol 
lesió o intervenció quirúrgica. 

10. ET MANTÉ JOVE. Un entrenament regular pot 
augmentar l’energia en general i el bon aspecte físic. 

 



 
 

 

 
 
UN ESPORT MOLT ASSEQUIBLE 
La marxa nòrdica és una activitat física i saludable molt 
barata!!! Pots entrenar en tot  moment i a l’aire lliure. 
Necessites uns bons pals, calçat esportiu  tipus running 
(toves i amb sola adherent, no tennis), roba transpirable 
i còmoda. És molt aconsellable portar una ronyonera per 
portar una mica d’aigua i poder hidratar-se amb 
regularitat mentre practiques. Intentar evitar motxilles. 
 

 
 
ÉS NECESARIA FORMACIÓ PRÈVIA? 
La marxa nòrdica no és molt difícil. Qualsevol la pot 
aprendre fàcilment. Malgrat això cal conèixer les bases 
correctes per percebre tots els beneficis d’aquest esport. 
També és bàsic practicar molt per consolidar bé la 
tècnica. 
 
FORMULA “CUIDA’T”. 
Posa-la en marxa ja! 
Tots sabem com és d’important cuidar-se un mateix i 
sovint ho deixem de costat. Et proposo la fórmula 
perfecte: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a  
http://4000peus.wordpress.com/nordik-walking/ 
 
Olga Reig és sòcia de 4000peus, i Instructora de 
Marxa Nòrdica 
Diplomada en Nutrició i Dietètica per la UB 
Contacte: olga@lasargantana.cat 
 

Marxa nòrdica
+ 

Alimentació sana

Practica marxa nòrdica 3 dies per setmana i 
combina-ho amb exercicis d’estiraments i de força.

1- Menja  5 fruites i verdures al dia. 
2- Pren làctics o els seus substitutius en calci 
com fruits secs, verdures de fulla verda fosca o 
sardines en llauna. 
3- Amplia el consum de proteïnes d’origen 
vegetal. Redueix la carn vermella. 
4-Utilitza oli d’oliva per cuinar i amanir. 
5-Menja fruita seca 5 dies a la setmana. 
6-Fes entre 4 i 5 àpats. 
7-Fes un bon esmorzar. 
8-Sopar lleuger. 
9-Beu líquids sovint i més si fas esport. 
10-Pesa’t un cop al mes i ajusta la dieta a 
l’esport.

+ 



 
 

 

 
RACÓ CULTURAL 
 
La Font Seca 
Assumpta Muset i Pons 
Fotos: Pere Costa 
 
La font Seca és una construcció de pedra amb el portal 
paredat que hi ha al camí de les Bateries, al vessant 
occidental del torrent homònim que baixa de Santa Caterina i 
que al segle XVII el comte Magalotti va definir com una 
“grotticella murata”. Durant segles va ser un punt molt 
important del camí romeu que pujava fins al santuari. Allà, els 
guies locals es paraven per explicar als pelegrins el miracle i 
la llegenda de la font Seca. Dues tradicions íntimament 
lligades a la història montserratina i collbatonina i nascudes, 
molt versemblantment, de la pugna mantinguda durant segles 
entre els senyors de Collbató i els monjos. 
El miracle de la font Seca fou recollit per Alfons X el Savi 
(1221-1284) en el seu llibre Cantigas de Santa Maria, i la 
llegenda que se’n derivà per fra Gregorio de Argaiz, l’autor de 
la Perla de Cataluña, publicada el 1677. Així, i segons la 
tradició popular i les paraules del monjo i cronista benedictí, 
el brollador s’havia assecat  
 
“en pena que los señores del castillo de Collbatón hazían 
pagar a los monjes y a los peregrinos que venían a visitar la 
Virgen, un tanto por cada cántaro de agua que allí se sacava. 
[...]. Pero a falta desta sustituyó Dios otra fuente franca y libre 
para los monjes y peregrinos que llaman del Milagro, porque 
se apareció enfrente de la puerta del monasterio”. 
 

La Font Seca                                       
 
Aquesta exigència, que es basava en el fet que l’aigua 
pertanyia al senyor del lloc, contradeia tant les normes 
d’hospitalitat a què tenien dret els pelegrins com les lleis 
reials que els emparaven i protegien. Anava dirigida contra 
els monjos i els fidels assedegats i cansats que s’atansaven 
fins al brollador per a refrescar-se i concorda amb el clima de 
tensió que a principis del segle XIII mantenien la comunitat 

benedictina i els senyors del castell de Collbató, Guillem de 
Montserrat i Beatriu de Selfores, pel control de la quadra de 
Sant Miquel (1211) –per on precisament passava el camí de 
la Costa– i del castell Otger (1213), per una banda; i amb 
Berenguera i Raimon de Salfores pel domini dels alous, o 
propietats, de la Vallmala i de la Rubirola (1215), per l’altra. 
Aquests conflictes van cessar temporalment quan els monjos 
es van avenir a pagar sengles recompenses econòmiques als 
nobles locals. Posteriorment, però, n’esclataren altres de 
nous, tant en el decurs del segle XIII com del XIV, quan 
Sibil·la Durfort va tallar els camins que pujaven al monestir. 
La tranquil·litat definitiva va arribar l’any 1377, quan la 
comunitat benedictina va comprar el castell i el terme de 
Collbató. 
 

 
A l’esquerra el castell de Collbató i al centre, en negre, el 
tram del camí de Montserrat al seu pas pel torrent de la 
font Seca. (Dibuix: P. P. Muntanya i F. Remart, 1790, 
Biblioteca de Montserrat, ms. 1137).  
 
Tornem, però, a la font Seca per centrar-nos en la versió de 
la llegenda que l’any 1959 n’oferiren S. Antúnez i E. López. 
Una versió que ens acosta encara més a aquest context 
històric tan tens. Segons aquests autors, en aquella època el 
senyor de Collbató era un tal Beremundo el Rojo, que més 
endavant consideren com a fill de Guillem, del qual hauria 
heretat el castell de Montserrat. Noms i personatges 
concorden, malgrat algunes confusions, amb els de la 
nissaga dels Montserrat que aleshores governava el terme de 
Collbató. Ens referim, en concret, a l’esmentat Guillem de 
Montserrat –marit de Beatriu de Solfores–, que va deixar el 
castell de Collbató al seu fill Berenguer, que era gendre, a la 
vegada, de Bermundo de Podio Rubeo, és a dir de Bremon 



 
 

 

de Puig Roig, que devia ser el Beremundo el Rojo de la 
llegenda.  
No hi ha cap dubte, doncs, que la faula té uns orígens reals, 
que els habitants de Collbató es van encarregar de difondre i 
de transmetre oralment d’una generació a una altra, tot i que 
amb algunes variacions. Durant segles la llegenda va servir 
per recordar la injustícia de què havien estat víctimes els 
pelegrins i el monestir i, també, el càstig diví que van rebre 
els senyors del lloc quan la Mare de Déu assecà la deu de la 
muntanya i en féu brollar una altra de nova a l’entrada del 
complex monacal, que encara ara és coneguda com la font 
del Miracle. Avui en dia, i malgrat el descrèdit que pateixen 
els antics miracles, ens ha de servir per acostar-nos de nou a 
la mitologia del camí de Montserrat i al nostre passat històric.  
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Plantes de Montserrat: 
Fonoll 
Maria Lopez de Vergara 
 

 
Foeniculum vulgare.   
Família: Umbel·líferes 
 
El fonoll és una herba perenne molt comuna que creix en 
zones seques i assolellades, en camps, marges i herbassars. 
De fulles compostes, repetidament divides en segments. 
Floreix a partir del juny i les llavors les podrem recollir a la 
tardor. 
 
És característica la seva olor i el seu agradable gust, que la 
fa molt adequada per la cuina. És habitual el seu ús, junt amb 

la sajolida, per la salmorra de les olives i també es fa servir 
pels cargols. 
 
En podem utilitzar tant la tija, com les fulles i les flors, però 
per usos medicinals s’utilitzen bàsicament les llavors com a 
carminatives (combat la formació de gasos i desinflama el 
ventre) i també com a colagoga, és a dir facilita la producció 
de llet materna. 
 
FORMATGE DE FONOLL 
 
Us proposem l’elaboració d’un formatge per untar molt fàcil 
de fer. Agafarem un pot de nata líquida i la posarem al foc; 
quan sigui ben calenta hi afegirem 200 gr de formatge 
parmesà, ratllat ben finet. Heu d’anar remenant fins que el 
formatge s’hagi fos totalment. Ho retireu del foc i afegiu fulles 
de fonoll tallades ben menudes. 
 
La quantitat de fonoll dependrà de si ha plogut molt o no, de 
si us agraden els gustos forts, etc… com a mesura orientativa 
podríeu afegir unes 3 o 4 cullerades soperes. Ho deixeu 
refredar. Un cop fred és el moment d’afegir-hi més fonoll si ho 
creieu convenient i després a la nevera perquè prengui i 
tingui consistència de formatge d’untar. És boníssim!!! 
 
 
FONTS CONSULTADES 
GAUSACHS, Ramon. Les herbes remeieres Rafael Dalmau 
Editor. BCN 2008 
http://ichn.iec.cat/bages/index/index.htm Institut Català 
d’Història Natural. 



 
 

 

 
RESSENYES 

 
Serra de l’Ardenya 
Solius – Santa Cristina d’Aro 
Josep Anton Serra 
 

 
 
Sortida de Collbató, en direcció a la zona de Sta. 
Cristina d’Aro, sortint de l’autovia en dirreció a Solius, on 
hi ha ubicat un monestir. Abans d’arribar.hi, es gira a 
l’esquerra per una pista de terra, fins arribar a Can 
Llaurador, a on es pot deixar el cotxe. Hi ha també els 
rètols per on va la ruta que iniciarem des d’aquí. 
 
Agafem el PR-C-102, seguint per el costat d’un torrent. 
Ens anem enfilant fins arribar al Coll de Ceps, on trobem 
pals indicadors i girem cap a l’esquerra en direcció a 
l’ermita de Sant Baldiri, passant pel Coll del mateix nom. 
Una vegada arribat a l’ermita, retornem pel mateix camí, 
fins els Coll de Ceps, i iniciem la pujada al Puig  
Montclar, on, amb un dia clar i net, es veu tota la costa 
de Sant Feliu de Guixols, i la plana extensa de 
l’Empordà. Aquest és el punt més alt de tota la sortida 
(407 mts). 
 

A partir d’aquí 
iniciem el descens, 
seguint l’itinerari 
d’Els Carcaixells, 
deixant a mà 
Esquerra la via 
ferrada de les 
Agulles Rodones, 
pèro en el coll 
baixem a mà dreta 
cap a la Roca 
Rodona, amb alguns 
pasos equipats amb 
cadenes, pasamans 
i reposa peus que 
ajuden a superar les estribacions de la roca Rodona, 
sense cap dificultat técnica, fins arribar altre vegada al 
PR-C-102, i a Can Llaurador. 
 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Dia: 23 de març 
Lloc de trobada: pista poliesportiva a les 7:30 hores 
Distància aproximada: uns 10 Km 
Dificultat: fàcil, sense dificultats tècniques 
Durada aproximada: 4-5 hores 
Portar esmorzar i dinar. 
Per aquesta sortida cal la llicència modalitat A o B 
 
 
 

 



 
 

 

VARIS I CALENDARIS 
 
Flor de Neu 
 
“La muntanya no és com els humans. La muntanya és 
sincera”. 
 

 
 
Walter Bonatti (Bèrgam, Llombardia, 22 de juny de 1930 - 
Roma, 13 de setembre de 2011) va ser un dels millors escaladors 
de la postguerra. Va ser pioner en vies d'escalada als Alps.  
A l'edat de 21 anys, el 1951, va fer la primera ascensió, en quatre 
dies, al Grand Capucin, una ascensió considerada impossible fins 
aleshores, per una extraordinària agulla de granit vermell al massís 
del Mont Blanc.  
Entre les seves ascensions més famoses hi ha l'escalada en solitari 
d'una nova via al pilar sudoest del Petit Dru, als Drus, el 22 d'agost 
de 1955 i la primera ascensió hivernal en solitari de la cara nord del 
Cervino o Matterhorn el 1965. 
Bonatti es va convertir en el centre d'una virulenta controvèrsia 
arran del primer intent aconseguit d'ascensió al K2, realitzat pels 
membres de l'equip italià Lino Lacedelli i Achille Compagnoni l'any 
1954 quan, amb tan sols 24 anys, va carretejar bombones d'oxigen 
per a la cordada d'atac fins al Camp IX. Bonatti va ser acusat 
d'utilitzar part del vital oxigen durant el dramàtic vivac a 8.000m que 
van haver de fer Bonatti i Mahdi, el portador d'alçada hunza que el 
va ajudar a pujar les bombones, en un graó, d'1m d'amplada per 
60cm de profunditat, tallat al pendent de gel a cops de piolet, i que 
va marcar una fita en la història de l'escalada a l'Himàlaia. L'endemà 
van descendir deixant l'oxigen per tal que Lacedelli i Compagnoni 
l'utilitzessin en l'ascens reeixit al cim. Aquest oxigen que van haver 
d'utilitzar per poder finalitzar els darrers trams del K2, va ser el que 
Bonatti va arriscar la seva vida per fer-los-el arribar.  

A principis dels 90, dues fotos del cim van provar la versió de 
Bonatti que els muntanyencs estaven utilitzant l'oxigen.  
Walter Bonatti ha estat condecorat amb la medalla de la Legió 
d'Honor francesa per salvar la vida de dos escaladors novells en 
una tragèdia als Alps que ocorregué l'any 1961, al Pilar Central.  
Bonatti és autor de diversos llibres sobre escalada i muntanyisme. 
 
Formació 
 

 
 
Aquest any 4000peus organitza dos cursos de promoció, 
subvencionats per la FEEC: 
• Curs d’esquí de muntanya, nivell I, entre els dies 1 i 9 de 

març. 
• Curs d’escalada en roca, nivell II, entre els dies 26 d’abril i 11 

de maig. 
Més informació a http://4000peus.wordpress.com/cursos/ 
 
Assemblea Ordinària 2013 
 
El passat 16 de febrer es va cel·lebrar l’Assemblea ordinària que 
correspon al 2013. En aquesta assemblea, entre d’altres punts, es 
va aprovar la nova composició de la Junta de l’entitat. Antoni 
Sorribes i Dolors Macias van presentar la seva dimissió com a 
president i tresorera, respectivament. Acte seguit, es va aprovar per 
unanimitat l’elecció com a president de Jordi Borràs, i com a 
tresorera Montse Massoni. 



 
 

 

 
 

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


