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EDITORIAL 
 
L’any 2010, l’ajuntament de Collbató va decidir 
destinar l’edifici del carrer Pau Bertran 25 a Hotel 
d’Entitats. Aleshores va parlar amb diverses 
entitats del poble, entre elles 4000peus, per que el 
féssim servir en horaris concertats, i de manera 
parcial. Des de llavors, 4000peus ha utilitzat 
aquest edifici pel que molts de vosaltres ja hi heu 
passat, però sempre hi havia una mica 
d’insatisfacció, pel fet que no el podíem utilitzar 
plenament. 
Fa pocs mesos, l’única entitat que compartia amb 
nosaltres l’edifici, l’Associació de Dones, es va 
traslladar a un altre lloc, i va ser així com vàrem 
pensar que, si l’ajuntament hi estava d’acord, i no 
hi havia cap altra entitat interessada, podríem 
intentar materialitzar una il·lusió que ja des de la 
fundació de 4000peus ens portava de cap: establir 
la seu social en un edifici cèntric del poble. 
Hem mantingut converses amb els responsables 
de l’ajuntament, que han estat ben favorables a 
aquest projecte, i a l’espera de concretar un 
conveni d’utilització tenim una gran esperança a 
fer possible aquesta il·lusió. 
Veurem ja per fi una seu amb cara i ulls, 
emblemàtica, punt de referència social del nostre 
poble. Podrem planificar activitats culturals, 
establir una biblioteca i cartoteca, una aula de 
formació, oficina d’atenció, i, en definitiva, un lloc 
de trobada per als socis i per a qualsevol persona 
interessada per la muntanya i la natura. 
Estem molt il·lusionats amb aquest projecte, i 
esperem contagiar-vos d’aquest entusiasme, per 
poder gaudir entre tots d’aquest espai plenament. 
 
4000peus 
 
Foto de portada: Vista de Montserrat des de Can 
Martorell (Marganell) 
Autor: David Martí 
 
 
 

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 
 
Trekking around Annapurnes: Nepal 2014 
Joan Arnau i Anna Rigol 
 
Com molts de vosaltres ja sabreu recentment hem estat 
al Nepal. Aquest era un viatge que des de fa molts anys 
volíem fer, era el nostre somni i aquest any l’hem fet 
realitat.  

Marxàrem el dia 
21 de març, i 
després de 
gairebé dos dies 
de viatge arribem 
a Katmandú (la 
ciutat per on 
passen tots els 
expedicionaris de 
les muntanyes 

més altes del món), on ens esperava el nostre amic Tika 
que aquest cop ens farà de xerpa. Ell i la seva família 
ens van venir a buscar a l’Aeroport.  
 
Estiguérem un parell de dies a Katmandú prenent 
contacte amb aquesta caòtica i meravellosa ciutat, fent 
visites culturals al temple de cremació hinduista  
Pashupatinath i també el temple Budista Buddhanath, 
amb la stupa més gran del món.  

Desprès 
d’aquests dos 
dies culturals, 
férem un canvi 
radical i 
passàrem de 

l’estressant  
Katmandú a la 
pau dels poblets 
de l’Himàlaia.  
Ara realment és 

quan comença el  nostre somni: el Trek Around 
Annapurnes. És en aquests indrets on veiem per primera 
vegada símbols budistes, com són banderes d'oració i 
"chortens", monuments que poden guardar relíquies 
budistes amb els quatre elements que simbolitzen l'home 
(terra, aigua, foc i aire), i que cal envoltar per l'esquerra. 
Des d'aquí es poden observar en la llunyania els cims del 
Manaslú (8.163 m. el vuitè del rànking) i l'Annapurna II 
(7.937 m.). 

Després de varis dies 
de caminar arribàrem 
a Manang (3.520 m., 
capital del districte). 
Aquí hi descobrim 
construccions que 
recorden molt les 
cases tibetanes. A 
partir d’aquesta 

jornada ja enfilem cap els punts més alts del trek. Els dos 

propers dies és 
convenient dormir en 
alçada per aclimatar-se, i 
ho fem primer a Yak 
Kharka  (4.018 m.) i el 
següent dia a 
Thorang Phedi ( 4.450 
m.). Just a l’endemà ens 
llevem a les tres de la matinada per començar a pujar els 
1000 m. que ens manquen per assolir el punt més alt del 
trek, el Thorong-La (5.416 m.). Un cop arribats al coll, 
l'espectacle de la serralada de l'Himàlaia és 
impressionant: davant nostre queda el Dhaulagiri (8.167 
m., el setè del rànking) i moltes muntanyes de mes 7.000 
m. Iniciem el descens de 1.700 m. negatius cap el 
santuari de Muktinath on es pot veure la flama eterna, 
lloc de peregrinació dels nepalesos. 

Els propers dies hem de baixar tots els metres pujats. El 
primer poblet on parem a dormir es diu Kagbeni situat 
molt a prop de la llera del riu Kali Gandaki i on comença 
un conegut trek per la Vall del  Mustang. En aquest bonic 
poblet visitem un temple-escola budista. 

I desprès de 17 dies de 
caminar, arribem altre 
cop a Katmandú on 
aprofitem per acabar de 
visitar les ciutats de 
Badaphur i Patan, el 
Monkey temple, i el 
monestir budista de 
Kopan. 

El viatge ja està tocant a 
la seva fi, però sens cap 
mena de dubte hi 
tornarem, potser cap al 
camp base de l’Everest?  
I ascensió al Island Peak 
6.189 m? Al menys ho 
intentarem, de ganes n’hi 
han quedat moltes. 

 

 

 

Fins la propera! 



 
 

 

REPORTATGE 
 

Pels voltants del Pedraforca 
Toni Sorribes i Àngel Burniol 
Fotos: Àngel Ventura 
 
El Pedraforca és una de les muntanyes més 
emblemàtiques de Catalunya. El seu entorn té molts 
llocs  per visitar: serra d’Ensija, mirador de Gresolet, el 
Collell, Gósol amb les restes de l’antic Castell, i 
Torrentsenta (on neix el riu Aigua de Valls). Dissabte 
dia 29 de juny del 2013 vàrem anar a esmorzar a 
Susen, amb unes vistes al Pedraforca espectaculars. 
Després visitàrem el dolmen de Molers, bastit cap a 
1800-1400 a.c., situat just davant del “Pedra”. 
 

 
 
Després anàrem  al mirador de Gresolet, deixant els 
cotxes i caminant fins el Collell per la pista que voreja 
la cara nord del Pedraforca. Des d’aquí hi ha unes 
vistes espectaculars a la vall de Cerneres i Gresolet. 
Després tornàrem al mirador per agafar els cotxes i 
anar a dinar a Torrentsenta, si bé algú va haver de 
tornar a buscar la motxilla que s’havia deixat al mirador 
de Gresolet, i que per sort va trobar un senyor que 
estava en un càmping proper.   
 

 
 
Per la tarda visitàrem el museu Picasso a Gósol, on  el 
pintor hi va viure durant la primavera de l’any 1906. És 
interessant conèixer la història de la seva estada a 
Gósol i fugida posterior pel pas dels Gosolans cap a la 
Cerdanya per tornar a Paris. 

Com encara teníem temps pujàrem al turó on hi ha les 
restes de l’antic castell i parets enrunades de les cases 
del poble vell. Les darreres cases s’abandonaren a 
principis del segle XX, d’on la població baixà a l’actual 
poble, més arrecerat dels durs hiverns. Del castell 
només resta la torre del campanar de l’església de 
Santa Maria. 
Després de la visita a Gósol ja marxàrem  cap a la 
casa de turisme rural Cal General a Maçaners, per 
sopar i dormir. 
Mentre sopàvem, vàrem  gaudir d’una posta de sol 
preciosa: era el moment per fer moltes fotografíes, 
entre plat i plat, encara que ens el mengéssim una 
mica fred. L’espectacle de colors era més imponent. 
 

 
 
Diumenge, només obrir el ulls, ja s’ens presenta davant 
nostre el majestuós Pedraforca. Esmorzàrem tot 
contemplant l’esplèndid paissatge. Per postres una 
persona del grup portava una coca feta amb farina de 
gofio, per agafar forces per les excursions que ens 
esperàven, i que va funcionar. Almenys la gent del meu 
grup semblava que els hi donéssin corda per caminar! 
Després d’esmorzar anàrem a trobar-nos amb el grup 
que havía pujat diumenge. Passàrem per Saldes, coll 
de la Trapa, i font Freda, punt de sortida de les dues 
excursions. Vàrem fer dos grups, els que estaven més 
en forma van pujar cap a la serra d’Ensija, amb el cim 
de la Gallina Pelada; i l’altre grup anàrem al coll del 
Portet, molt més suau i amb molt poc desnivell.  
Per anar al coll del Portet, vàrem agafar una pista que 
transcorre per la cara nord de la serra d’Ensija i que va 
guanyant alçada molt lentament, sempre amb el 
“Pedra” al davant. 
Quan arribàrem al coll del Portet ens hi esperava una 
font amb l’aigua fresquíssima. Aquest coll és molt 
obert, on els estius hi pastura un ramat de vaques de 
Feners i Gósol. També és el pas del camí dels Bons 
Homes que continua cap a Gósol, i el camí ramader 
que puja de Cercs, Peguera, l’estret de Ferrús, Bauma 
de l’Orenella, el Portet, per continuar cap a l’Espà i 



 
 

 

Gósol, camí que jo havia fet de petit amb el meu pare i 
el ramat d’ovelles entre els anys 1955 i 1962. 
 

 
 
Després de refrescar-nos a la font, vàrem fer una 
passejada per l’entorn, contemplant el vol d’un voltor i 
les muntanyes del voltant: Gallina Pelada, el 
Pedraforca, la serra del Cadí i tota la vall de Gósol. 
Com que el dia ens acompanyava, vàrem estar una 
bona estona caminant per la zona i fent moltes 
fotografíes, com podreu veure en el preciós reportatge 
que ens ha fet el company Àngel Ventura. 
 

 
 
Vàrem dinar al costat de la font, a l’ombra dels pins i al 
costat de les vaques. Després ens vàrem estirar sobre 
l’herba, contemplant els núvols que s’anaven inflant i 
cobrint amb un barret el “Pedra”: això volia dir que 
s’havia acabat l’estada al Portet, ja que perillava alguna 
gotellada de primavera amb trons i llamps, cosa que 
finalment no va passar. 
El retorn el vàrem fer pel mateix camí que pujàrem pel 
matí, comentant el dia esplèndid que ens havia fet i el 
bonic paissatge que havíem contenplat, fins a la font 
Freda on ens retrovàrem amb el grup que havia fet la 
serra d’Ensija. 
 

***** 
Els que vàrem pujar a la serra d’Ensija, començàrem 
l’ascenció des de la Font Freda entre extensos prats 
alpins i frondosos boscos de pi roig. La ruta ens 
permetia albirar magnífiques vistes de la contrada i les 
serres veïnes a mesura que s’enlairava, amb la 
presència constant del  massís del Pedraforca.  

Seguírem el camí fent ziga-zagues, per un dens bosc 
de pi negre, paral·lel a un torrent que ens permetia 
guanyar alçada ràpidament. Tot i que la pujada és 
relativament còmoda, el pendent era constant. A mida 
que pugem les vistes són més espectaculars, i el bosc 
deixa pas a prats  subalpins i alpins, culminant amb 
una amplíssima panorámica al cim de la Gallina Pelada 
o Cap del Llitzet, a 2.320 m. d’altitud. 
La part més alta de la serra correspón al Cap de la 
Gallina Pelada, fàcil d’identificar. A continuació arribem 
al refugi Delgado Úbeda, a la base del cim. Allà 
menjàrem alguna cosa per recuperar forces abans de 
continuar, i al cap d’una estona, entre xerrades i 
parades, arribàrem al cim del Cap de la Gallina Pelada 
a 2.320 m. El desnivell que hem superat és d’uns 700 
metres. 
 

 
 
Des del cim, la vista és privilegiada als quatre vents, 
però nosaltres disposàvem de poca estona per gaudir-
ne. Ben aviat ens va envoltar la boira i només vàrem 
poder entreveure la paret sud del Pedraforca, la Serra 
del Cadí, Penyes Altes del Moixeró, la Tossa d’Alp, el 
Puigllançada i el Puigmal. 
 

 
 
De baixada paràrem al refugi Delgado Úbeda per a 
dinar, on compràrem algunes begudes per acabar amb 
els entrepans i la fruita que portàvem. Tot seguit, 
reprenguérem el camí de tornada a la Font Freda pel  
mateix itinerari, per a retrobar-nos finalment amb la 
resta de companys del grup. 
 
 
 



 
 

 

REPORTATGE 
 

La volta dels Cingles de Vallcebre 
David Martí 
Fotos: Àngel Burniol i Gabi López 
 

 
 
El passat desembre vàrem fer una sortida a un lloc 
força especial: els Cingles de Vallcebre. 
Com podeu veure a la fotografia, feta des de l’altre 
banda de la vall del Llobregat, els Cingles de Vallcebre 
consisteixen en una curiosa formació geològica de roca 
calcària que forma un cercle que envolta el poblet de 
Vallcebre. 
 

 
 
Aquests cingles són el resultat de les poderoses forces 
orogèniques que empenyien, i empenyen encara, els 
Pirineus cap a munt, al apropar-se i xocar la Península 
Ibèrica contra el continent europeu. Aquestes forces 
formaren uns mantells que es van desplaçant cap al 
Sud a mesura que s’eleven els Pirineus, i que adopta 
aquesta forma de replecs tant curiosa. Aquests cingles 
estan formats per una roca calcària blanca, que hom 
anomena “Clar de Lluna”. 
 

 
 
Però anem per feina, i anem a parlar una mica de la 
sortida. 
Després d’esmorzar, ens arribem a Vallcebre on, 
després de deixar els cotxes, començàrem a caminar 
sortint del poble pel nord, seguint una pista paral·lela a 
la carretera. Els gossos de les masies al costat 
d’aquesta pista ens saludaven amb entusiasme, però 
nosaltres no en feiem massa cas... 
 

 
 
 



 
 

 

Així anem descendint fins a creuar la carretera, on hi 
ha un mirador amb unes vistes magnífiques, on s’ens 
apareix el Pedraforca i el Cadí, amb la vall de Saldes 
als nostres peus. Aquest mirador penja directament 
sobre els cingles i, per la vora del mateix, descobrim el 
caminet que hem de resseguir. 
 

 
 
Així doncs no ens ho pensem més, i comencem a 
caminar.... i tot seguit hem d’aturar-nos, per que a un 
de nosaltres se li han desintegrat les soles de les 
sabates: literalment. És això que en diuen 
“obsolescència programada”? No ho sé, però per sort 
algú porta unes botes de recanvi, si bé d’uns quants 
números de més. 
Poc a poc, doncs, seguim caminant, i no ens 
preocupem d’aquestes minúcies, per poder gaudir 
plenament del paisatge i la natura, certament 
espaterrants.  
 

 
 

Després baixem cap el grau de la Foradada, on el 
torrent de Vallcebre ha format un autèntic trau als 
cingles per l’erosió. Després tornem a pujar i pujar, i a 
l’hora la vista es va eixamplant. 
Aquí el cim dels cingles està format per un paisatge 
quasi-lunar, de roca fortament erosionada i de pedrots 
solts, que produeixen vàries relliscades, sense més 
conseqüències. A mesura que anem pujant, però, 
l’aspecte rocallós va essent substituit per pinedes i 
alzinars. 
La forma corba dels cingles es va fent palesa a mesura 
que anem pujant, per que poc a poc ens va apareixent 
la vall del Llobregat, a la banda Est. A l’altra banda es 
veu Malanyeu i el Sobrepuny. Després, donant la volta 
cada cop més al sud, s’ens apareix ja el pantà de La 
Baells. 
Fins ara tota presència d’assentaments humans ha 
desparegut, pero de sobte s’ens apareix un mas petit 
que es diu, precisament, Cal Menut. A l’oest tenim el 
Tossal d’Isol, amb l’ermita de Sant Ramon, que ens 
separa ara de Vallcebre. 
Aquí ens retrobem amb els nostre amic Àngel, que no 
ens ha pogut acompanyar per culpa d’una lesió, i xino 
xano continuem vorejant els cingles fins a arribar a la 
Collada. 
 

 
 
Dubtem de seguir cap a l’ermita de Santa Magdalena, 
amagada al mig d’un bosc de pins, o tornar cap a 
Vallcebre. Per desgràcia els dies ara són curts, i 
preferim tornar cap el poble, on podem descansar una 
estoneta davant el campanar isolat de l’església de 
Santa Maria de Vallcebre, edifici que ha estat 
enderrocat i reconstruit fins a cinc vegades. 
Ja només resta fer una cerveseta de comiat i tornar 
cap a casa. 

 



 
 

 

RESSENYA 
 
Travessa Arnes-Beseit 
Jacint Aicart 

Dies 24 i 25 de maig 

 

Aquesta sortida és de cap de setmana. Per tant, cal 
avisar amb antelació l’assistència, i cal dipositar paga i 
senyal per la reserva a l’alberg.No és circular, per tant 
haurem de portar un cotxe a Beseit el dia d’abans.La 
travessa ressegueix en part la etapa del Estels del Sud, 
però la hem allargat una mica. Sortirem d’Arnes per 
pista asfaltada fins els Estrets d’Arnes, els travessem i 
pugem al coll de la Ferrera, davallarem per l’altre costat 
fins al riuet de les Valls. Travessem el riu i ens 
enfilarem fins al coll de Xerto per paratges solitaris i de 
gran bellesa. Davallarem al riu Algars i ens acostarem 
al Toll del Vidre, una bassa natural amb un salt d’aigua 
(els més valents, es podran fer un bany a les seves 
glaçades aigües). Aquí comença la part més dura de la 
travessa; enfilarem la costa d’Arrancapets (així es 
denomina!), fins assolir la punta de Penyagalera, 1034 
mts, des d’on tindrem unes magnífiques vistes de tota 
la zona (Roques de Benet, la Ballestera, les 
Gronses…) A partir d’aquí començarem el descens fins 
al riu d’Ulldemor ja a las proximitats de Beseit (al lloc 
anomenat La Pesquera on podem gaudir d’un altre 
bany si anem bé de temps). Ja per pista i en 3 km 
arribarem a Beseit.  

 

 

** Per fer reserva de places, els dijous de 19:30 a 21 
hores a la seu de 4000peus C/ pau Bertran 25 

** Per més informació contacteu amb Jacint Tf. 
652579567 

** Al moment de fer la reserva, s’haurà de deixar 
una paga i senyal de 10 euros per persona. 

FITXA TÈCNICA: 
 
Dies 24 i 25 de maig. 
Durada : 7 hores sense comptar parades. 
Distància : 25 Km  
Desnivell : 1100 mts aprox. 
Dificultat : Mitjana-alta, sense dificultats tècniques 
però llarga i amb forts desnivells. 
 
Per aquesta sortida cal llicència federativa, 
modalitat A o B, o tramitar llicència temporal. 
 
Punt de trobada: 24 de maig a les 10 del matí, a la 
pista poliesportiva. 



 
 

 

 
RACÓ CULTURAL 
 

El nostre peu i el seu company, el calçat 
Esther Caballé Pardo  
 
Si ens parem a pensar una mica sobre la base que 
aguanta el nostre cos, ens adonarem que tenim una 
estructura ben patidora que anomenem peus, que és 
quelcom ben peculiar. 
Amb 26 ossos, 33 articulacions  i més de 100 lligaments, 
tendons i músculs, es passa tota la vida vivint en la 
foscor del calçat, moltes vegades oprimit, acalorat, i  
humit. Ens transporta, ens suporta i ens trasmet  
equilibri, perceb les irregularitats del terreny i s’adapta 
en tot el possible.  
Potser  és bó pensar a on l’acomodem, i amb quina 
intenció ( fer esport, quin tipus d’esport,  etc…).  

El nostre sofert i patidor  peu  té un volum, es a dir té 
una amplada, una alçada d’empeine i una llargada. De 
fet, el més recomanable  estaría  entrar a una botiga de 
calçat i poder numerar el nostre peu en 3 mides, però no 
és així…. Per tant, hem de ser el més pràctics possible  
a l’hora d’escollir un calçat, ja sigui o no esportiu, i 
sobretot pensar en el volum de peu que nosaltres tenim 
per buscar el nostre calçat ideal.  
En base a tot això,  en la pràctica esportiva, el peu es 
dilata bastant més que en la deambulació normal, per 
tant saber com ens hem de cordar el calçat esportiu en 
funció del tipus de peu que tenim, és una bona eina a 
l’hora de fer esport. 

  

 
 
 

 
 
 
Esther Caballé Pardo 
Podòloga Col·legiada 718 
 
Centre salut Sesrovires 
www.centresalutsesrovires.com 
c/Lluís Companys, 12 
Sant Esteve Sesrovires 08635 BCN 
Telf: 93771301 

Flor de Neu 
 

 

 
Lionel Terray 

 
“Per què pujar a les muntanyes? Per que hi són” 
 
Lionel Terray va ser un alpinista francès molt conegut 
també per ésser autor d'un llibre clàssic de muntanya: 
Els conqueridors de l'inútil.  
Va néixer el 25 de juliol de 1921 a Grenoble, i des de 
molt jove s'afecciona a la muntanya. Als vint anys 
marxa a viure a Chamonix. En arribar la guerra europea 
entra en contacte amb Gaston Rébuffat i va prendre 
part en accions de guerra, integrat en una esquadra 
d'esquiadors.  



 
 

 

A partir del final de la guerra es dedica gairebé 
completament a la muntanya, cosa que el portaria a 
guanyar diversos campionats, tant a França com al 
Canadà.. Per raons de subsistència va treballar també a 
l'agricultura, en una granja de la seva propietat a Les 
Houches, prop de Chamonix.  
Amb Louis Lachénal, realitzaria algunes ascensions 
d'extrema dificultat als Alps : vessant nord de les 
Grandes Jorases, Eiger, etc. 
Al 1950, amb el seu amic Lachénal i Gaston Rebuffat, 
en una expedició dirigida per Maurice Herzog, 

aconsegueixen el primer pic de més de vuit mil metres 
de la història de l'alpinisme, l'Annapurna. Malgrat que ell 
mateix no arribaria a trepitjar el cim, la seva actuació va 
ésser determinant en l'èxit de l'expedició.  
Entre 1952 i 1962 participa en nombroses expedicions 
d'alta dificultat: Fitz Roy, Nevado Chararju, Taullijaru, 
Aconcagua, als Andes; i el Jannu i Makalu a la 
serralada de l'Himàlaia.  
Home de caràcter temperat, va morir de resultes d'una 
caiguda al massís del Vercors, molt a prop de Grenoble, 
al 1965. 

 
VARIS I CALENDARIS 
 

Secció infantil i juvenil 
 
 

 
 
Estem ja a les darreries del curs 2013-2014 de les 
activitats de la secció infantil i juvenil. Els “inputs” que 
ens arriben dels pares dels nois i noies són altament 
positius. En definitiva, s’ho passen genial. 
 

 
 
Aquest any diem adéu als més grans que compleixen 
18 anys, i els felicitem per que s’han convertit en uns 
experts i entusiastes muntanyencs. Intentarem 
aconseguir que, completant una mica la seva formació 
tècnica, puguin reincorporar-se a la secció, però ara 
com a monitors. A veure si és possible! 

 

 
 
Però els “adéus” van acompanyats de “benvinguts”, per 
que aquest curs s’han afegit al grup 9 noies i 8 nois, 
que l’omplen per les edats baixes. Per tant, la 
continuitat de la secció està més que garantida. 
 

 
 
Com cada any, aquest estiu organitzem la ja tradicional 
travessa del Pirineu. El preu per als més grans és de 
180 €, i per als més petits 280 €. Els dies i pernoctes 
es poden veure en els quadres següents: 
 
 



 
 

 

 
Ruta grans (refugis lliures)  

Etapa Inici Final 
07-jul Puente de Ballibierna Refugi Anglós 
08-jul Refugi Anglós Refugi Anglós 
09-jul Refugi Anglós Refugi bivac dels Besiberri 
10-jul Refugi bivac dels Besiberri Refugi bivac dels Besiberri 
11-jul Refugi bivac dels Besiberri Refugi Gerber Mataró 
12-jul Refugi Gerber Mataró Espot 
 
 
 
Ruta petits (refugis guardats)  
Etapa Inici Final 
14-jul Torla Goriz 
15-jul Goriz Serradets 
16-jul Serradets Espuguettes 
17-jul Espuguettes Auberge de Maillet (Gedre)
18-jul Auberge de Maillet (Gedre) Auberge de Maillet (Gedre)
 

Més informació i inscripcions a la nostra seu, 
tots els dijous, entre les 19:30 hores i les 21 
hores. 
 
(fotos: La Sargantana) 

 

Curses i caminades 2014 
 
El passat 12 d’abril es va celebrar la segona edició de la Marxa i Ultra “La Portals”. Aquesta caminada, de caire tècnic, 
es va fer conjuntament amb la pedalada “La Portals”, organitzada per Lataca. Ambues entitats, Lataca i 4000peus, 
col·laboren estretament en l’organització dels tres esdeveniments. 
No cal dir que va ser tot un èxit de participació, en total uns 600, entre marxa i ultra. Aquest any, el corredor homenatjat 

va ser en Kiku Soler. També vàrem comptar amb la participació de la Núria 
Picas que, com és habitual, va entrar en primera posició absoluta a 
l’arribada de la Marxa 48 Km. 
 
El dia 11 de maig es va celebrar la XXVII Cursa de l’Alba, i per primer cop 
la Marató de Montserrat. 
270 corredors han pres la sortida en aquesta primera edició de la Marató, 
que transcorria pel Parc 
Natural de Montserrat. Tot 
i la pluja inicial el cel s’anà 
aclarint i els corredors van 
poder gaudir de la cursa 
amb un dia ennuvolat però 
calorós. Tots van coincidir a 
destacar positivament la 
varietat del recorregut, amb 
exigents pujades, baixades 
tècniques, però també amb 
trams còmodes per córrer. 
Aquest any ha resultat 
guanyador de la Marató en 
Francesc Solé, amb un 

temps de 3 hores i 58 minuts, sobrepassant al favorit Jessed 
Hernandez, que va arribar quasi 5 minuts més tard. 
La primera dona en passar per la meta ha estat Núria Domingo, 
completant el recorregut en 5 hores i 21 minuts. 
Pel que fa a l’Alba, el guanyador ha estat Victor Estepa amb un 
temps d’1 hora i 55 minuts, i la guanyadora Anna Comet amb un 
temps de 2 hores i 21 minuts. 
 
I ja només queda la Caminada Popular, que aquest any es celebrarà 
el 5 d’octubre. Aquesta serà la setena edició i, com ja sabreu, té dos 
recorreguts de 11 i 24 Km. 



 
 

 

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

 


