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EDITORIAL 
 
4000peus és una entitat que, com molts de vosaltres ja 
sabeu, té als als seus estatuts el foment de les 
activitats i esports de muntanya, i l’estimació i 
coneixement de l’entorn natural. És una entitat de caire 
social, integrador, independent, i sense ànim de lucre. 
L’èxit de 4000peus rau en els seus socis i 
simpatitzants, que sense demanar res a canvi 
col·laboren desinteressadament en les activitats que 
organitzem, sense cap altre objectiu més que el de 
sumar valor afegit a les relacions socials, i a la 
valoració i cura del nostre magnífic entorn. 
La legislació que s’està creant a l’entorn de les 
activitats en el medi natural, però, no ajuden gens a 
aquest objectiu. Les administracions, sens dubte amb 
l’afany d’aconseguir un accés segur a la muntanya, 
està fent però que les activitats al medi natural es 
converteixin en un impossible via crucis burocràtic. 
La secció de caminades, per exemple, organitza des 
de fa més de 25 anys la Cursa de l’Alba. Els 
organitzadors han muntat amb èxit aquestes ja vint i sis 
edicions sense que hi hagi hagut mai cap incidència. 
Tot i això, ara els buròcrates volen ensenyar-nos a 
anar a la muntanya i, per això, la sol·lució que 
proposen és ofegar-nos de paperassa, i perdre molt 
temps i esforços en omplir-los. Paperassa que no té 
més finalitat que justificar el compliment de la llei, però 
que no asseguren que les activitats es faran realment 
amb seguretat. Tot això amb els corresponents 
sobrecostos. 
Papers i papers, sobrecostos, obligacions oneroses, 
carnets, assegurances.... Fins quan? 
Anar a la muntanya s’està convertint en un tràmit 
massa complicat. No ens agrada aquesta manera 
d’anar a la muntanya, si no la de fa més de 30 anys. 
Potser millor que ens quedem a casa, i altres dediquin 
hores i esforços, gratuitament, a muntar activitats. 
I si no, millor convidem als que fan les lleis a participar 
en les activitats, per que coneixin de veritat que 
signitica estimar el medi natural, o participar amb 
seguretat en una cursa o caminada. Sense tràmits! 
 
4000peus 
 
Foto de portada: Serra de Busa 
Autor: Àngel Burniol 
 
 
 
 

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. 



 
 

 

CRÒNICA 
 
La Vall de Peguera 
Àngel Burniol 
 

 
 
Fins a mitjans del segle passat, el poble de Peguera era 
un nucli rural ple de vida que vivia de la ramaderia, la 
mineria, l’extracció de fusta i, sobretot, del cultiu dels 
trumfos (patates del bufet). 
Fent una mica d'història, el poble va néixer a l'any 1124, 
sorgint la família nobiliària dels Peguera, una de les 
famílies més importants de Catalunya. Aquí també hi 
nasqué el conegut maqui catalá Caracremada, Ramon 
Vila Capdevila. 
 

 
 
Als anys 50 s'acabà l'activitat agrícola, minera, ramadera 
i forestal, ja que deixaren de ser rendibles. Del 1956 al 
1978 és conegut per les colònies d'estiu que es feien a 
La Cantina, antiga casa del director de l'explotació 
minera. El 1968 es va tancar l'última casa que quedava 
habitada (Cal Penjorell). 
A l'any 2003 el xeic àrab Butti Bin Maktoum Bin Juma Al-

Maktoum, comprà tot el poble per fer un complex turístic, 
si bé, de moment, el projecte está aturat. Per aixó 
recomano visitar la vall, ja que potser aviat no hi podrem 
anar. El grup de senderisme cultural de 4000peus vàrem 
fer la sortida a Peguera el passat mes d'octubre, un dia 
que el temps no ens va acompanyar gaire. Després 
d'esmorzar a la font de Cal Coix, amb café i coca que 
havíem comprat al forn de Cercs, deixàrem els cotxes i 
començàrem a caminar. Anàvem trobant restes 
d'antigues masies fins arribar a l'església totalment 
enrunada. 

 
 
Vàrem seguir pujant direcció a les cases del poble, on la 
primera que vam trobar es Cal Penjorell. Després, vam 
donar la volta al poble per la part oest fins arribar al lloc 
on hi ha els “forats dels trumfos”, cabanes 
semienterrades de pedra seca on s’emmagatzemaven 
les preuades patates. Estan al costat mateix dels antics 
camps, avui convertits en prats de pastura per a les 
vaques que hi passen els estius. Després de visitar el 
lloc i fer-hi les corresponents fotografies ens va 
sorprende la boira. Al no poder gaudir del paisatge, 
optàrem per buscar bolets amb força èxit: fredolics, 
mucoses negres i alguns rovellons, fins que, pels 
voltants del migdia, es va possar a ploure i decidírem 
tornar cap els cotxes. 
És una sortida que jo proposaria repetir-la amb més bon 
temps i passar el dia passejant per la vall: dinar a la font 
de la Bruixa, anar fins el camp de Vidre, i contemplar el 
Port del Compte, la serra d'Ensija, la gran roca de 
Farrús, el Cadí al fons i, més a prop, tota la vall de 
Peguera, amb el poble sota la roca. Recomanable! 



 
 

 

REPORTATGE 
 

‘Runners’ i excursionistes se sumen a La Portals 
Neus Màrmol 
Fotos: Toni Serra, Anna Rigol, Àngel Ventura, Anna Ripol 
 

 
 
Runners i excursionistes se sumen aquest any a La 
Portals 
 
El cap de setmana del 13 i 14 d’abril, els municipis que 
envolten la muntanya de Montserrat es van omplir de 
bicicletes, excursionistes i runners. I és que aquest 
any, La Portals ha anat més enllà de ser una cursa de 
BTT.  
Fins a l’edició passada, la prova consistia en recórrer 
60 km en bicicleta de muntanya en una ruta que passa 
per diversos camins de Montserrat i enllaça els 
municipis de Collbató, El Bruc, Marganell i Monistrol de 
Montserrat, a més de Castellbell i el Vilar i 
Esparreguera. 
Aquest any, a més, s’han afegit dues noves modalitats 
Running: la Caminada de 50 km, amb un recorregut 
similar al de La Portals en BTT, i l’Ultra, de 70 km, que 
ampliava el recorregut i arribava fins al muncicipi de 
Castellolí. 
 

 
 
Tret de sortida! 
A primera hora del matí de dissabte, a la Rambla de 
Collbató centenars de participants esperaven que 

sonés el tret de sortida per a començar una llarga 
caminada que, alguns, farien corrent (és el cas de la 
majoria de runners de la modalitat Ultra). 
Als que fèiem caminant els 50 km, vam començar 
mentalitzats que, anant bé, estaríem almenys 10 hores 
en ruta. El més important era arribar als avituallaments 
abans que els tanquéssin –no fos cas que, a sobre 
d’anar els últims, ens quedéssim sense menjar i 
beure!-.  
Cada dues hores, més o menys, paràvem en un 
avituallament (que, per cert, eren molt complets i ens 
van ajudar molt a refer-nos), mentre els participants de 
l’Ultra passaven davant nostre com si res. Això sí, a 
mesura que avançàvem quilòmetres, tant els més 
professionals com els amateurs patíem el cansament i 
les conseqüències del fort sol del migdia.  
 

 
 
Paisatges emblemàtics 
El més emocionant de La Portals són els paisatges. 
Envoltar la muntanya de Montserrat i ser testimoni de 
tots els seus matissos és una experiència totalment 
enriquidora i recomanable -tot i el mal de peus i de 
cames, sí-. 
 

 
 



 
 

 

No té res a veure el Montserrat vist des de Collbató, 
més rocallós, des d’on la tens ben bé enganxada al 
damunt, que des de Marganell, per exemple, on es 
poden contemplar totes les agulles i les parets de la 
cara nord. 
 
L’arribada: molt bona rebuda 
Després d’unes 11 hores caminant, arribar a Collbató i 
que tothom que està a la plaça de l’Església t’animi i et 
dediqui una gran ovació et fa oblidar tots els mals. Tant 
és si arribes coix o sense ungles. Però has arribat, ho 
has fet, i et sents molt orgullós. 
El millor de l’arribada va ser el servei gratuït de 
fisioteràpia instal·lat a prop de la plaça. Ens vam 
quedar com noves… 
 

 
 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
CRÒNICA 
 
La Dingle Way 
Àlex Riba 
Elena Gil 
 
Durant la setmana santa vàrem anar a Irlanda a 
caminar la Dingle Way, un circuit de 179Km que dóna 
la volta a la península de Dingle al sud-oest d’Irlanda. 
És una ruta circular que comença i acaba a Tralee, una 
ciutat ben connectada amb les principals ciutats i 
aeroports d’Irlanda per autobús i tren. Nosaltres la 
vàrem fer en les 8 etapes recomanades, el que 
implicava fer uns 23Km de mitjana. 
 

 
 
El recorregut té moltes coses que el fan interessant: 
tant el paisatge físic, amb prats d’un verd intens, alguns 
d’ells gairebé a tocar del mar, penya-segats que tallen 
l’alè, illes que semblen fantasmes, platges 
interminables; com el paisatge humà ple de vida 
tradicional amb granges, ovelles i cavalls en els prats, 
construccions de pedra seca, poblets encantadors, 
pubs autèntics, torberes que tradicionalment han 
proveït de combustible un país sense arbres. També hi 
trobem història, amb menhirs, construccions de fa més 
de 2000 anys, monestirs medievals i castells que 
semblen embruixats. 
Algunes dades interessants: Annascaul és un poble 
petit, molt petit, de cases al voltant d’una carretera 
secundària, on acaba la 2a etapa. Només té dues 
botigues i set pubs, un dels quals és famós, el South 
Pole Inn, que va obrir Tom Crean, un dels 
expedicionaris del Pol Sud amb Scott i amb 
Shackelton, que en retirar-se va obrir aquest pub. Bona 
Guinness i un sopar exquisit força bé de preu! Dingle 
és la capital, el final de la 3era etapa, i un bon lloc per 
descansar un dia, amb possibles activitats i un munt de 
pubs tradicionals. Les etapes de la 4a a la 6ena són les 
més espectaculars. 

 

 
 
Es recorre la part més occidental de l’lla, la més 
remota, amb els paisatges més xulos i amb les restes 
històriques més abundants. La 7a etapa és l’única de 
muntanya, es travessa el Brandon Pass, amb un 
desnivell d’uns 500m des del nivell del mar. La baixada 
és molt dreta, relliscosa i amb molta aigua. Al final de la 
baixada, però, esperen dos pobles petits i amb molt 
d’encant. L’última etapa repeteix, després dels primers 
9km, la primera, que poden evitar-se agafant l’autobús 
a Tralee. 
El camí és tant per pista com per muntanya, es 
recorren força kilòmetres de platja i, també, de 
carretera, normalment molt secundària i amb molt poc 
trànsit, tot i que hi ha alguna petita excepció i està 
sempre molt ben indicat. 
La ruta és, en general, força tranquil·la i gens 
complicada. Només té tres petites dificultats: la llargada 
de les etapes, el Brandon Pass i les condicions 
climatològiques. Nosaltres hi vàrem anar a finals de 
març i feia fred, tot i que no va ploure gens, cosa molt 
poc probable si tenim en compte que estem a Irlanda! 
 



 
 

 

 
RESSENYA 
 
Penyes Altes de Moixeró 
Jacint Aicart 
 

 
 
Gréixer és un petit conjunt de masies que pertany al 
municipi de Guardiola del Berguedà. La seva església, 
de Sant Andreu, és preromànica al seu origen i fou 
consagrada el 871. L’actual data del s.XII i consta 
d’una sola nau i absis semicircular. Tot i que el petit 
conjunt de cases queda malauradament al costat de la 
C-16 (carretera d’accés al túnel del Cadí) no podem 
accedir a ella directament des d’aquesta via ràpida.  
Aquest és un itinerari exigent amb una respectable 
pujada acumulada i amb forts pendents. Tot i ser un 
camí molt ben senyalitzat cal estar atent a les fites 
(molt abundants) i senyals de pintura si no volem que 
una distracció ens faci anar a parar a alguna zona 
compromesa. La cara sud del Moixeró és molt 
escarpada el que contrasta amb la suavitat de la cara 
nord (tot el contrari que el veí Cadí que presenta la 
seva cara més feréstega al nord). El camí però, és 
d’una gran bellesa i passa per una gran varietat 
d’entorns. A la part més baixa travessem rouredes per 
passar a les fagedes, boix i pi roig a la part mitja i 
boscos de pi negre i prats a partir dels 1900 m d’altitud.  
La ruta comença resseguint parcialment el GR-107, 
conegut com a Camí dels bons homes, que recorda 
l’exili dels càtars els segles XII i XIII. Els contraforts 
rocallosos de la vessant sud de la muntanya els 
passem pel canal de la Serp que ens permet accedir al 

cim sense necessitar material d’escalada. Pel que fa al 
tipus de camí aquesta ruta ens en mostra una gran 
varietat: pista al GR-107, petits senders i corriols durant 
la pujada fins a la tartera i durant gran part de la 
baixada, prats herbosos als voltants del Coll del Raset i 
al Moixeró i petites (molt petites) grimpades de nivell I 
en accedir al cim de les Penyes Altes del Moixeró. Tot 
això unit a les magnífiques vistes que tenim sobre el 
Berguedà, la Cerdanya, el Cadí i el Pedraforca fan 
d’aquesta una sortida exigent però molt recomanable.  
 
Pujada acumulada: 1525 m 
Alçada mínima-màxima: 1002-2276 m 
Distància aproximada: 14,40 km 
Temps aproximat sense parades : 6h 25m 
Ruta circular: Si  
Dificultat: 4 sobre 5; sense dificultats tècniques però 
una mica llarga. 
Per aquesta sortida es necessita llicència modalitat 
A o B 
Material: el normal per senderisme d’alta muntanya: 
bon calçat de trekking, roba d’abric, protecció solar, 
aigua i menjar energètic 
 

 

 



 
 

 

 
CRÒNICA 

 
Excursió al pic de l’Infern: una prova de resistència 
Miquel López Barceló 
 

 
 
Era la Setmana Santa de l’any 1964. Érem en Ton, en 
Pitu, l’Alfons i el Miquel, un grup d’amics excursionistes 
d’entre 20 i 30 anys que pertanyíem a la Unió 
Excursionista de Catalunya (UEC) de l’Hospitalet de 
Llobregat. Ens unia un fort esperit aventurer i érem 
escaladors amb certa experiència a la muntanya que 
ens havíem marcat com a fita aconseguir ascendir al 
Pic de l’Infern, als Pirineus. 
Vàrem emprendre el viatge sortint de Barcelona en tren 
fins a Ribes de Freser, agafant després el cremallera 
en direcció a un alberg proper al Santuari de Núria, on 
vàrem fer nit dormint al terra en una sala que pertanyia 
a l’església, amb un grup d’excursionistes d’altres llocs. 
Ens llevàrem a les 5 del matí amb força il·lusió per 
emprendre el nostre objectiu en direcció a la Vall de 
Carançà. Era un dia de sol però amb molta neu. 
Poca estona després d’haver emprès la sortida, ens 
vàrem trobar casualment pel camí amb un grup 
d’excursionistes falangistes que ens van advertir sobre 
el mal pronòstic meterorològic. Tot i això, vàrem seguir 
sense gaire preocupació. 
A l’arribar al cim de la carena, agafàrem direcció nord-
est, cap al punt del coll de les Nou Creus. Un cop 
arribats a aquest punt, vàrem començar el descens cap 
a la Vall de Carançà. 
Va ser un camí dificultós, degut a la neu que trobàvem, 
però finalment arribàrem al nostre objectiu: acampar a 

prop dels llacs de Carançà. Els llacs estaven 
completament glaçats i coberts de neu. Allà estant, 
plantàrem la tenda prop d’una roca, que ens serviria 
per a protegir-nos del vent gelat del nord, que ja 
començava a bufar amb força. El nostre tremp de nois 
de muntanya ens feia mantenir els ànims en plena 
forma. 
Les males condicions del temps ens impediren accedir 
al cim del Pic de l’Infern en un primer intent. També en 
el segon. A la tercera, donades les males condicions 
meteorològiques, decidírem abandonar la idea i tornar 
cap a Núria. 
Al tornar-hi, però, vàrem cometre una errada: sortírem 
al migdia, massa tard per afrontar el camí de tornada. 
Hauria estat millor esperar a l’endemà. 
En el camí de tornada vàrem ascendir en direcció a la 
carena, on s’hi troba el coll de Nou Creus, que era la 
nostra referència per a entomar el camí de tornada a 
Núria. Abans d’arribar-hi, però, ens va sorprendre una 
forta tempesta de neu, amb una sobtada baixada de 
temperatura. Les condicions del temps s’havien 
deteriorat ràpidament, fins al punt d’afrontar una 
situació límit, amb perill de congelació de les 
extremitats. 
 

 
 
En aquell moment afrontàrem la primera situació 
realment límit de la nostra vida. A les baixes 
temperatures i la tempesta de neu s’hi va afegir un 
element que és el gran enemic de qualsevol 
excursionista: la desorientació. Una espessa boira ens 
va envoltar de sobte, i va fer que ens fos impossible 
saber on érem. Ens sentíem completament perduts i 
sense saber què fer. A més, s’hi va afegir el que, a poc 
a poc, ens anava esglaiant: s’anava fent fosc i no 
teníem cap refugi ni lloc on protegir-nos del fred gèlid. 
Malgrat la situació adversa i la nostra juventud, recordo 
perfectament que cap de nosaltres es va deixar 
arrossegar pel pànic. Els quatre membres de 



 
 

 

l’expedició, sense gairebé parlar, sabíem que havíem 
d’acceptar la situació, sobreposar-nos i mantenir el cap 
fred. Pensant-t’ho ara, realment em sorprèn el fet que, 
tot i no haver-nos trobat mai abans en una situació 
similar, vàrem saber sobreposar-nos. 
Durant el camí d’anada, havíem anat memoritzant 
l’entorn. I això va ser important, per que, de sobte, un 
fort cop de vent va escampar parcialment la boira, i en 
aquell moment la sort se’ns va posar de la nostra 
banda, ja que ens va permetre veure els pics i recordar 
una part del recorregut que havíem fet a l’anada des de 
les Nou Creus. Aquest va ser el nostre referent i va fer 
possible, en aquells instants difícils, trobar de nou la 
direcció cap a les Nou Creus i, en conseqüència, el 
camí de tornada cap al santuari. 
 

 
 
Finalment arribàrem al coll que, degut a la tempesta, 
estava gairebé totalment cobert de neu. Tot i això, ens 
sentíem alleugits de trobar la referència enmig de la 
confusió que acabàvem de passar, i que ens havia fet 
viure un moment d’alt risc. 
Recuperats els ànims, ens adonàrem però que no 
podíem perdre temps, ja que amenaçava de fer-se fosc 
en poc temps. Així, doncs, vàrem començar a baixar 
cap a Núria. 
Però de sobte, novament, ens va envoltar una forta 
tempesta de neu, fred i boira. Recordo que va ser un 
moment molt delicat: assumíem que era probable que 
ja no sortíssim amb vida d’aquell tràngol. Tot i 
l’adversitat, vàrem perserverar sense aturar-nos per 
descansar, tot i el cansament, i el fet que dos dels 
companys d’expedició patien llagues als peus que els 
impedien marxar amb normalitat. 

En aquest moment, un cop de vent ens va permetre 
veure un punt fosc que tots quatre vàrem pensar que 
era el santuari. L’esperança ens va fer retornar les 
forces i descendir amb determinació en direcció a 
l’objectiu. 
Però a l’apropar-nos al punt que haviem vist, ens 
adonàrem que haviem patit un miratge: el que haviem 
cregut que era el santuari era, en realitat, una roca. El 
desànim, la desesperança i gairebé la desesperació 
ens va envair. S’estava fent de nit i no teniem camí per 
seguir. A més, amb prou feines s’hi veia. 
Vàrem persistir. Seguírem descendint malgrat tot. De 
sobte, varen aparèixer unes petjades humanes sobre la 
neu. Just en aquell moment es va produir una forta 
ventada, gràcies a la qual la boira va desaparèixer i, 
sense esperar-nos-ho, vàrem veure els llums que 
envolten Núria. No estava tot perdut! 
En aquells moments l’esperança ens va donar noves 
forces per superar les dificultats físiques i el dolor 
provocat pel cansament. Així va ser com arribàrem a 
l’hotel restaurant del Santuari de Núria. A l’apropar-nos, 
al travessar el pont de fusta, vàrem ser rebuts pels 
excursionistes falangistes que ens haviem trobat a 
l’anada. Ens explicaren que havien sortit a a buscar-
nos al comprovar que no tornàvem, però les males 
condicions meteorològiques els havien obligat a tornar. 
Les petjades que haviem vist abans eren les seves. 
A l’arribar, els quatre, vençuts pel cansament, ens 
vàrem adonar dels caramells que ens penjaven de  les 
motxilles, del nas, del cabell, de la roba... Havìem 
sobreviscut a una situació límit que havia posat a prova 
la nostra resistència a la muntanya en condicions 
extremes, gràcies a la nostra companyonia que s’havia 
mantingut ferma, i malgrat totes les dificultats que 
haviem passat. 
 

 



 
 

 

RACÓ CULTURAL 
 
Les plantes de Montserrat 

Maria López de Vergara 

Lonicera implexa. 

Familia: Caprifoliaceae 

Gènere: Lonicera.  

 
Poema visual de Maria López de Vergara 
1er premi Jocs Florals, modalitat adults, del Bruc 
 
Característiques: Liana típica de les zones 
mediterrànies, amb una capacitat especial per resistir 
condicions adverses extremes, com la sequera, les 
agressions provocades per l’activitat humana, etc. És 
fàcilment reconeixible per la disposició sempre 
contraposada de les seves fulles, però unides per la 
base. Es caracteritza també per tenir una bràctea a la 
base de les seves inflorescències tubulars i liles, amb 
la única funció de protegir-les i assegurar-se que 
puguin arribar a germinar i reproduir-se. 

 
 
Flor de Neu 
 

 
Hermann Buhl 

 
“Em dóna ales un impuls irresistible, que em 
demana emprendre cada cop quelcom més alt i 
més difícil, a donar el màxim demi.” 
 
Fou un dels alpinistes europeus més emblemàtics del 
segle passat. Va fer importants ascensions en un estil 
vigorós i fluid als cims de  les Grans Serres del món. 
La seva ascensió en solitari al Nanga Parbat el 1953 
significà un particular “tour de force”. Buhl anava 
sempre molt per sobre dels seus companys en 
velocitat i capacitat. Així, el dia de l’atac al cim, 
simplement va deixar enrere el seu company i va pujar 
tot sol al cim malgrat les dificultats tècniques, i el saber 
que aquella muntanya ja s’havia cobrat la vida de 31 
alpinistes. En el descens, Buhl va fer bivac a més de 
8.000 m, i va afrontar la tornada tot sol durant 41 
interminables hores, patint al·lucinacions i amb els dits 
congelats. El famós retrat que es veu a 
l’encapçalament reflecteix per si sol la increíble gesta. 
El seu llibre Nanga Parbat Pelegrinate es va convertir 
en un clàssic de la literatura de muntanya que 
inspiraria milers d’escaladors. 
Buhl va nèixer a Innsbruck, i ja de jove pujaria a les 
muntanyes més altes dels Alps austríacs, incorporant-
se a l’equip de rescat de la zona. 
Una de les seves proves més severes va ser la que es 
va produir el 1951, durant una ascensió a 
l’emblemàtica cara nord de l’Eiger. Amb Sepp Jöchelr, 



 
 

 

i coincidint amb tres grups més de l’elit alpinística, 
entre ells Gaston Rebuffat i Guido Magnone, van 
quedar atrapats a mig camí pel mal temps, convertint-
se la roca en una paret de glaç, i esdevenint 
l’ascensió en una lluita per la supervivència. Tot i les 
dificultats, Buhl va prendre la inciativa i va obrir camí 
fins a les esquerdes de sortida, malgrat unes 
condicions gairebé impossibles. Finalment, ja quasi a 

dalt, va caure i va quedar penjat de la corda cap per 
avall. 
El 1954, al Broad Peak, ell i els seus companys 
demostraren que, sense l’ajuda de portadors d’alçada, 
un petit grup amb el mínim equip podia pujar un 8000. 
Però aquest va ser l’últim cim de Buhl. Alguns dies 
més tard, en un intent al Chogolisa, va caure des d’una 
cornisa trobant la seva mort. 

 
 
VARIS I CALENDARIS 
 
 
Secció infantil i juvenil 
 
Aquest estiu s’ha organitzat la tercera travessa 
estieunca dels Pirineus per a joves. Enguany s’han 
format dos grups, un de petits i mitjans, i un de grans. 
Amb aquesta activitat volem formar als participants en 
el senderisme pirinenc de varis dies amb tot el que 
comporta: preparació, planificació, esforç, patir, gaudir, 
convivència, assolir objectius, aprendre d’un mateix i 
dels altres, autocontrol, experiències per recordar 
sempre... 
En total hi han participat 12 joves d’entre 14 i 17 anys, i 
4 nens d’entre 8 i 10 anys.  
 
La ruta ha passat per: 
  
Dia 1: Puente de los Navarros - Bujaruelo 
Dia 2: Bujaruelo - Panticosa 
Dia 3: Panticosa - Bachimaña 
Dia 4: Bachimañana - Respomuso 
Dia 5: Respomuso -  Arremoulit 
Dia 6: Arremoulit -  Pombie 
Dia 7: Pombie - Pombie 
Dia 8: Pombie - Candanchu 
Dia 9: Candanchu  
  
I ara, cap a la quarta! 
 

VI Caminada Popular 4000peus 
 
Recordeu que aquest any es torna a celebrar la 
caminada popular de Collbató. Ja és la sisena! 
Com sempre, serà el primer diumenge d’octubre, és a 
dir, el dia 6. 
Les inscripcions es podran fer on-line des del nostre 
bloc http://4000peus.wordpress.com/caminada-2/. En 
aquesta adreça tindreu tota la informació correponent, 
normativa, característiques, recorreguts, preus 
d’inscripcions, etc. Estigueu atents també al nostre perfil 
de facebook 4000peus AE Collbato. 
També us podeu informar a la nostra seu, al carrer Pau 
Bertran 25 de Collbató. Us donarem tota la informació 
que necessiteu tots els dijous (excepte agost), entre les 
19:30 i les 21 hores. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

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


