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EDITORIAL 
Al darrer número d'aquesta revista us informàvem 
que l'entitat havia acordat amb l'ajuntament la 
cessió de l'ús del local del carrer Pau Bertran per a 
destinar-ho a seu. Això ja és un fet, i poc a poc 
anem fent nostre aquest espai. 
Així, hem habilitat una sala com a oficina, amb 
ordinador, arxiu i telèfon. També hem instal·lat 
Wifi, a disposició de tots els socis. La sala gran es 
destinarà a sala polivalent, on volem muntar una 
biblioteca, i deixar-la a disposició de tothom que 
ho vulgui per fer xerrades, tertúlies, conferències, 
etc. Tindrà un projector i sistema d’àudio per a 
passar audiovisuals. Estem preparant per l'any que 
ve un cicle de xerrades i conferències, que esperem 
sigui del vostre interès. 
La intenció és acabar muntant una autèntica seu de 
l'entitat, a establir com a referent al poble dels 
esports de muntanya, l’excursionisme, i les 
activitats de gaudi i coneixement del medi natural. 
En altre ordre de coses, l'entitat continua la seva 
aposta per les curses de muntanya i caminades 
populars. L'any que ve es celebrarà la tercera 
edició de La Portals a Peu, el dia 11 d'abril. Les 
inscripcions s'obriran la primera  setmana de 
desembre. També es celebrarà la II Marató de 
Montserrat, i la XXVII Cursa de l'Alba, aquestes 
darreres el segon diumenge de maig. 
I l'altra aposta de l'entitat és la nostra secció 
infantil i juvenil. Els nostres nois i noies estan molt 
engrescats amb les activitats organitzades per la 
secció, sempre de molt alt nivell. Estem contents 
per que ja hi ha alguns dels nois que van començar 
a la secció de petits que ara, ja grans, ajudaran als 
tècnics a organitzar les activitats. Endavant!!  
 
 
Foto de portada: Pedraforca a la tardor 
Autor: Angel 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:  Seu 4000peus  93 777 99 83 

 Jordi Borràs    609 484 613 
  David Martí    670 878 133 
 
e-mail:  4000peus.collbato@gmail.com 
WEB:  4000peus.wordpress.com 
Facebook: 4000peus AE Collbato 
 
 

4000peus, Associació Excursionista 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 coneixements 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 de l'activitat i àmbit.



 
 

 

CRÒNIQUES 
 
Els estanys d’Ivars d’Urgell 
Àngel Burniol 

 
L’estany d’Ivars i Vila-sana és un estany situat entre 
els termes municipals d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, a la 
comarca del Pla d’Urgell amb una superfície de 156 
ha. Va ser una de les zones humides més importants 
de Catalunya. La formació d’aquest estany es remunta 
milers d’anys enrere, i es formà a partir de les 
condicions geològiques d’aquests terrenys. Alguns 
estius molt secs s’arribava a assecar completament. 
L’any 1861, amb la construcció del canal d’Urgell i la 
conseqüent aportació d’aigües del riu Segre, l’estany 
és va convertir en un centre de vida social, econòmica 
i cultural per als pobles del voltant. La caçera era una 
activitat molt important, sobretot d’ànecs i fotges. 
També era abundant la pesca, sobre tot la de anguila, 
molt apreciada culinàriament. 

 
Històricament la dessecació de les zones humides era 
habitual. Així va haver un primer intent l’any 1914, 
però els regants s’hi van oposar. Finalment, però, 
l’any 1951 es va fer la dessecació per obtenir més 
terrenys de conreu, en contra de la voluntat popular. 
L’estany era molt viu a la memòria popular, i després 
de 40 anys es planteja la possibilitat de la seva 
recuperació, cosa que es dugué a terme des de 
principis dels anys 90 fins al 2005, quan, després 
d'acabar els treballs de condicionament,  es va iniciar 
l’emplenament que es completà durant el 2009. Ara 
l’estany ens mostra una transformació ecològica  que 
es manifesta amb un increment de la diversitat de 

flora i fauna. Durant l’any es poden observar més de 
210 especies d’aus, entre sedentàries, estivals, 
hivernants o de pas. 
Nosaltres vàrem començar el dia al poble d’Ivars, amb 
un bon esmorzar com és de costum en les nostres 
sortides. Després ens acostàrem amb els cotxes fins a 
l’estany, ja que el dia apuntava a ser càlid i ens 
estalviaria la tornada sota el sol. 
 

 
Començàrem el recorregut al costat de l’aigua pel 
camí totalment pla. A poca distància ja teníem el 
primer observatori d’aus. El problema era que, tot i ser 
el mes d’octubre el millor de la tardor per observar les 
aus, va ser el dia en que jo vaig veure menys 
espècies. Feia massa calor i moltes estaven 
amagades o no havien marxat dels indrets on passen 
l’estiu. La volta a l’estany va ser molt suau i tranquil·la. 
A manca d'aus, contemplàvem el paisatge que també 
és molt interessant, i ens informàvem en els  plafons 
informatius que es troben al llarg del recorregut. A 
l’hora de dinar, com que el sol apretava, decidírem per 
majoria anar a dinar al bar on havíem esmorzat, on 
ens esperaven unes cerveses molt fresquetes. 
Després de dinar, el Toni ens va amenitzar el comiat 
amb unes cançonetes amb la seva inseparable 
harmònica.



 

 

 

Camins dels Bons Homes 
Anna Rigol 
 
Cada any un grup d'amics i amigues de Collbató i 
rodalies fem una sortida d’estiu. Aquest any hem anat 
a fer el recorregut del “Camins dels Bons Homes” o  
també anomenat “Camí dels Càtars”. 
 
Primera etapa  21/06  BERGA-PEGUERA-GÓSOL  
30km dificultat ALTA:  agafem un mini bus a Collbató 
que ens porta fins al Santuari de Queralt (Berga). 
Normalment aquesta etapa es divideix en dos trams: 
Berga-Peguera i Peguera-Gósol degut a la seva 
duresa i llargada, però nosaltres la vàrem fer tota 
seguida. Vàrem arribar a Gósol bastant cansats doncs 
la jornada va ser molt calorosa i llarga. Arribàrem a 
Gósol cap a les 20h, fent cap a l’alberg ”EL MOLI”, a 
punt per prendre una dutxa, sopar i dormir, i agafar 
forces pel dia següent. 
 

Segona etapa  22/06  GÓSOL-BAGÀ 24km dificultat 
Mitjana:  Després d’haver descansat, decidim encarar 
el segon dia amb molta alegria. Avui el recorregut és 
una mica menys dur que el dia anterior, però 
igualment exigent, ja que les cames van acumulant 
kilòmetres. El nostre premi serà que un cop arribàrem 
a Bagà dormírem en un hotel nou i molt acollidor on hi 
trobàrem un munt de comoditats i un menjar  fabulós, 
molt indicat per afrontar la pròxima etapa. 
Tercera etapa 23/06 BAGÀ-BELLVER DE 
CERDANYA  24km dificultat ALTA: la jornada ens 
farà gaudir d’uns paratges únics i immillorables com el 
Parc Natural del ”Cadí-Moixeró” amb refugis ubicats 
en paratges idíl·lics, com el de Sant Jordi o el de 
Cortals de l’ Ingla.  
Aquell dia dormírem a l’alberg de Bellver de Cerdanya, 
on hi celebràrem  la revetlla de Sant Joan, amb coca i 
foguera incloses. 
 
Quarta etapa 24/06 BELLVER DE CERDANYA-
PORTA  36km dificultat ALTA:  Aquesta jornada és 
molt llarga i des de l’organització aconsellen de fer-la 
en dues etapes, però nosaltres la vàrem fer tota 

sencera. El que sí que vàrem fer va ser  un tros amb 
cotxe, doncs en aquesta etapa hi ha molta carretera. 
Una vegada vàrem arribar tots a Corroborriu de la 
Llosa, començàrem a enfilar per uns indrets 
meravellosos i, al punt més alt de la travessa, el Coll 
de la Portella Blanca (2521 m.), ens va començar a 
ploure de valent. Vàrem arribar a la Gîte d’etape ben 
molls. 

 
Cinquena etapa 25/06 PORTA-MÉRENS LES VALS 
21 km dificultat ALTA: Aquest dia després d’estar 
esperant quasi tot el matí que parés de ploure, cosa 
que no va fer,  decidírem agafar el tren fins a Mérens 
les Vals. Un cop instal·lats a la meravellosa Gîte 
d’etape va parar de ploure i va sortir el sol, cosa que 
aprofitàrem per eixugar-nos i escalfar-nos. 
 

 
 
Sisena etapa 26/06 MÉRENS LES VALS – ASCOU 
20 km dificultat ALTA: Aquell matí la previsió del 
temps no era massa bona, però amb dubtes i tot 
vàrem decidir emprendre el camí a riscos de mullar-
nos d’allò més. Només deixar la Gîte d’etape, 
encetàrem  l’etapa amb una forta pujada sense 
descans, però el paisatge s’ho val, és d’un verd que 



 

 

recorda Escòcia. Fins després de dinar ens 
escapolírem de mullar-nos, però de cop i volta ens 
agafà una tromba d’aigua, la qual no ens va deixar fins 
arribar a la següent Gîte d’etape.  

 
Setena etapa 27/06 ASCOU-COMUS   21 km 
dificultat ALTA: Per fi ens llevàrem amb un dia 
esplèndid i un paratge inigualable! Comencem a 
caminar per indrets que recorden a voltes Suïssa, a 
voltes Irlanda, ...vaja, paisatges dignes d’admirar. 
Després de caminar al voltant d’unes 6 hores 
arribàrem a la Gîte d’etape de Comus, on hi vàrem 
passar la nit. 

 

 
 
Vuitena i última etapa 28/6 COMUS-MONTSEGUR 
17 km dificultat MITJANA: aquella etapa tot i que la 
ressenya diu dificultat mitjana, no es pot prendre a la 
lleugera, doncs encara que al començament 
descendeix fins arribar al vell mig de l’engorjat de la 
Frau, després  hi ha una forta pujada molt fangosa i 
molt dreta durant uns 3 km aprox. Un cop al coll, ja 
comença el descens fins arribar al poble de 
Montsegur. Després de tot això, només ens quedava 
ascendir fins el castell, fi del nostre camí. 
 
Una vegada més i després d’acompanyar-nos  durant 
deu dies..... ja estem completament segurs, que sols 
anem més ràpids, però junts anem molt més lluny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA VIA 
 

Díedre Pericman a la cara nord dels Ecos 
Sara Aicart 
Albert Cantenys 
 
Al començament de la passada tardor, quan la calor ja 
afluixava i les imponents parets de la  cara nord de 
Montserrat esperaven pacients l'arribada del fred, va 
ser un bon moment per repetir aquesta via, el Díedre 
Pericman a la cara nord d'Ecos, una via mítica de 
Montserrat, que anys després encara conserva el seu 
esperit inhòspit i salvatge. 
 Corria l'any 80 quan una cordada formada per tres 
escaladors (Peke, Ricardo, Mantecas) escalava la 
coneguda Valentín-Casanovas a la paret de l'aeri. Un 
cop finalitzada l'ascensió un tràgic accident va produir 
que es precipitessin al buit, amb un final fatal per als 
tres. Uns anys després es va obrir una via en 
homenatge seu, que es va anomenar amb la primera 
síl·laba dels seus noms: el díedre PERICMAN. 
Aquesta recorre un dels murs més atractius de la 
nostra muntanya, la cara nord d'Ecos, el racó més 
allunyat de qualsevol punt d'aproximació, i a la part 
més salvatge i elevada de la muntanya. Tot plegat són 
característiques que allunyen a les grans masses 
d'escaladors a repetir aquest tipus d'itineraris, que en 
busca d'escalades més comercials defugen les 
llargues aproximacions. Si a això li sumem que la via 
manté pràcticament l’equipament original de fa 30 
anys, gairebé ens assegura gaudir una jornada 
solitària i especial. 
 

 
  
Aproximació: Tenim diverses possibilitats. Una de 
bona és agafar com a punt de partida el lloc conegut 
com el Miracle (creu Regató), situat al quilòmetre 3,8 
de la carretera que va del Monestir de Montserrat a 
Can Maçana (hi ha una esplanada per deixar el 
vehicle). Haurem de pujar per unes escales de ciment 
visibles, les quals de seguida ens portaran a un camí, 
que cal seguir cap a l'esquerra. Poc després arribarem 
a un altre camí ample (GR amb marques blanques i 
vermelles), i aquesta vegada agafarem el desviament 
de la dreta. Més endavant passarem per unes restes 
d'escales de ciment. En poc trobarem un camí a la 
nostra esquerra que haurem de seguir (marques 
blaves), abandonant el GR. Aquest camí ens portarà a 

la Canal del Miracle, incòmoda i dreta, i abans 
d'arribar a dalt de la canal (Collet del Miracle) haurem 
d'agafar un petit camí que surt a mà esquerra (fixar-se 
bé per localitzar-lo). Aquest camí és força planer i va 
travessant de forma horitzontal la regió fins arribar a la 
base de la Paret Nord d'Ecos. Trobarem algun tram 
amb passamans i alguna cadena. El peu de via el 
localitzarem després del darrer cable metàl·lic 
(aproximadament 1 hora). 
 
 La via: L'itinerari 
recorre de baix a dalt 
un díedre molt 
marcat, es divideix 
en 6 llargs per 
completar els 
gairebé dos-cents 
metres de la 
imponent paret. El 
primer llarg és el 
peatge a pagar per 
accedir a la resta, un 
mica brut , sorrenc i 
amb vegetació, però 
reequipat amb 
parabolts per no 
passar masses 
angúnies. Ens deixa 
a l'inici del segon, 
que juntament amb 
el quart són els més 
difícils. A partir 
d'aquí la via resta pràcticament com va ser 
concebuda, amb burils a les reunions bastant 
rovellats, i algun clau i burí entre reunions. Tot i així la 
fissura ha estat sanejada i està preparada per 
col·locar assegurances flotants a gust del consumidor. 
Aquest segon llarg posarà a prova les nostres 
habilitats d' escalada en díedre, bavaresa i 
autoprotecció. Vertical i sostingut ens deixarà a la 
segona reunió. El tercer és curt i potser el més 
assegurat però no cal despistar-se per arribar a la 
tercera reunió, que muntarem  just a sota de la quarta 
tirada, inclús més dreta que la segona, on haurem de 
tornar a donar la talla col·locant els tascons i friends 
per protegir els passos més compromesos abans 
d'arribar a la quarta reunió. Sortir d’aquí tampoc és 
fàcil i cal anar amb compte per superar els primers 
metres on cal negociar amb la roca dubtosa en algun 
cas. Ja només ens queda l’últim llarg, el més fàcil, 
però alhora menys assegurat que a través del final del 
díedre i un parell de savines ens condueix directament 
al cim.  



 

 

 

 
  
El Díedre Pericman, un regal per als sentits si el dia 
acompanya, com va ser el cas. I nosaltres, que com 
sempre, anem tard, aprofitem les darreres llums del 
dia per recollir el material i  buscar el caminet de 
baixada abans d'encendre els frontals i emprendre la 
canal de baixada al cotxe. 
Una via exigent, de les que es van assaborint a 
mesura que van passant els dies, en un lloc idíl·lic i 
inhòspit. 
Arribem al cotxe cansats però contents, després d'una 
completa jornada d'escalada. 
  
Descens: Des d'on acaba la via, baixar en direcció 
sud per una canal (algun pas en desgrimpada), la qual 
de seguida du a un camí que haurem de seguir cap a 
la dreta (oest). Trobarem en poc unes marques de 
color blau, i continuarem pel llarg camí, amb alguna 
pujadeta al principi, fins arribar al Coll del Miracle. Una 
vegada aquí haurem de baixar per la Canal del 
Miracle i desfer el camí de pujada. (Aproximadament 
poc més d'1 hora fins el vehicle). 
 
 
FITXA TÈCNICA 
 
Via: Díedre Pericman. 
Zona: cara nord Ecos, Montserrat. 
Dificultat: si volem encadenar-la tota en lliure, no 
menys de 6b, obligat 6a. 
Llargària: 180 metres, repartits en sis llargs 
Grau d'exposició: mitjà/alt depenent de la traça que 
tinguem en col·locar les assegurances. 
Grau de compromís: alt, cap reunió és rappelable 
Equipament: semiequipada amb burils antics i algún 
clau, excepte el primer llarg que esta reequipat amb 
parabolts. 
Material: 12 cintes express, alguna baga per savines, 
un joc de tascons, semàfor d’aliens i camalots mitjans 
fins al numero 2 (algun mitjà repetit no farà nosa). 
L'equipament de la via, donat el seu mal estat, fa 
recomanable l'autoprotecció de les pròpies 
assegurances, doncs molt probablement aquestes no 
aguantarien l'impacte d'una caiguda). 

Horari: nosaltres hi vàrem estar poc més de 5 hores, 
més val anar-hi amb temps. 
Orientació: Nord, molt recomanable anar-hi quan no 
fa fred. 
 
Per a les activitats d’escalada, cal llicència federativa, 
modalitat C. 
 
 
 
 

 
  



 

 

REPORTATGE 
 

Caminant per la regió de l’Icefield i el Skyline Trail al Canadà 
Ester Mendez Chiva 
Ivan Muñoz Barrobés 
 

 
 
Després d’onze hores d’avió i dues més en autobús 
arribem a Banff, una petita ciutat d’estil canadenc dins 
un entorn natural extraordinari, porta de les 
Muntanyes Rocalloses.  Allà comprem avituallaments i 
fem un primer tastet de la vida d’aquests país.  Des 
d’aquí prendrem la Icefield Parkway, de nou amb 
autobús, i ens dirigirem al Icefield  Center, prop d’on 
comença la nostra ruta a peu durant 9 dies i prop de 
200 km.  
La ruta s’ha de realitzar en absoluta autosuficiència ja 
que al seu recorregut només trobarem els 
campgrounds, zones d’acampada per a les quals s’ha 
de demanar permís previ, que no tenen cap més 
servei  que  una latrina al mig del bosc. 
Alguns dels camins també suporten regulacions de 
circulació en funció del pas d’animals salvatges, en  
concret els óssos. En aquest sentit és obligatori 
l’obtenció del permís pertinent i circular sempre pels 
senders marcats, no fer-ho mai de nit, ni a primera 
hora del matí, ni a última de la tarda. També és 
aconsellable fer soroll durant la marxa (algú portava 
un picarol penjat de la motxilla) i dur un “esprai anti-
óssos” per si es produeix una topada. 
Circulem per la Icefield  Parkway, una carretera que 
en sí ja és un destí,  ja que creua l’espina dorsal de 
les rocalloses des de Banff a Jasper, envoltada de 
cims, glaceres, grans rius i boscos per arribar a 
l’Icefield Center, un gran centre d’informació al mig del 
no res presidit per l’imponent Columbia Glacier.  Allà 
recopilem les últimes dades i passem la nit en un  
proper campground.  En aquesta, com en d’altres 
zones d’acampada, està permès fer foc i la tarda 
resulta més confortable.  Allà mateix prenem contacte 
amb el territori i ascendim el Wilcox Peak (2.884m) 
abandonant un còmode sender i iniciant una bona 
grimpada tot resseguint una llarga cresta aèria i 
equipada amb algunes cadenes.  Durant el camí ens 
creuem amb un ramat de muflons (sheeps) que ni 
s’immuten al nostre pas. 

L’endemà, iniciem a la fi  la travessa.  Uns campistes 
ens duen amb el seu vehicle fins al punt d’inici, a uns 
13 km del campground.  Caminem  entre grans avets, 
multitud de bolets de grandària desproporcionada  i 
acompanyats sempre pel soroll de rius i rierols.  Els 
Pirineus semblen ben petits comparats amb la 
immensitat d’aquest paisatge que ens sorprèn a cada 
pas.  És com si poséssim deu valls d’Ordesa una al 
costat de l’altra, i a cada coll n’aparegués un altra.  No 
trobarem refugis guardats  i essent final de temporada 
només esperem  trobar algun altre excursionista  i 
creuar els dits esperant que la meteorologia ens 
respecti.  
 

 
 
La poca visibilitat deguda a l’espessa vegetació i els 
inesperats sorolls desconeguts desperten les nostres 
pors i tenim la sensació que hi ha óssos per tot arreu.  
El nostre pla és tocar l’harmònica mentre caminem 
per tal de no patir cap ensurt.  
 Arribem al  Four Point Campground, finalitzant la 
primera etapa dins les previsions.  Tot i que al camí 
només hem coincidit amb una parella, allà hi ha grups 



 

 

d’excursionistes que realitzen la Brazeau Lake trail.  Al 
voltant del foc compartim els nostres plans i tothom 
s’alarma.  Una de les etapes que farem transcorre per 
un espai especialment protegit pel que només es dóna 
un permís diari, així que anirem tot sols.  A més, un 
dels ponts que s’ha de travessar ha caigut degut a les 
fortes crescudes del riu,  i  a les zones d’acampada i 
camins no es fa manteniment.  Si tinguéssim 
problemes durant aquesta etapa de 33 km estaríem 
sols, sense cobertura telefònica, seguint camins 
incerts, i a molts quilòmetres de la civilització.  Fins 
aquest moment desconeixíem l’existència de l’esprai 
“anti-óssos” i uns excursionistes ens regalen el seu 
advertint-nos del veritable perill que suposa transitar 
per aquell paratge.  Així doncs, passem la nit aterrits i 
no aconseguim dormir gaire fent càlculs constants de 
com afrontar l’etapa.  Tot i així continuem animats per 
la bellesa del que ens espera, prenent més 
precaucions encara ja que el camí és cada vegada 
més solitari. 
 

 
 
Quan arribem a l’Avalanche campground  per un 
sender gens concorregut,  som a les portes de 
prendre la decisió que fa dos dies que ens ronda: 
continuar o evitar les complicacions de l’etapa del dia 
següent. A l’Avalanche hem estat totalment sols 
durant la nit i tenim la sensació de ser a un terreny 
quasi per explorar.  A l’endemà ens apropem fins al 
Maligne Pass, possiblement un dels llocs més 
magnífics de tota la ruta, i decidim tornar enrere.  En 
fer-ho trobem petjades d’ós damunt de les que 
nosaltres hem deixat fa tant sols uns minuts, cosa que 
reafirma la nostra decisió.  Tot i així la retirada no és 
fàcil, suposa caminar uns 20km més per arribar al peu 
de la Icefield Parkway.  Com que la temporada acaba, 
no trobem ningú a la caseta del guarda i no ens queda 
altra que fer autoestop i esperar que algú ens vulgui 
apropar a la ciutat més propera, Jasper, a 84km de 
distància. Afortunadament és habitual trobar 
autoestopistes ja que no hi ha transport públic si no és 
de ciutat a ciutat, i de seguida ens recullen i ens 
apropen a l’oficina del parc per informar de la nostra 

retirada i, una mica alleujats, ens confirmen que hem 
pres la decisió més assenyada. 
Passem la nit en un confortable bed and breakfast i  
l’endemà  prenem un autobús cap al Maligne Lake 
per reprendre la travessa planificada: en aquest indret 
s’inicia el  popular Skyline trail.  
L’Skyline és una de les travesses més recomanades 
de les rocalloses i no hi ha ni un sol dels seus 48km 
que no valgui la pena.  Tot i ser una ruta “comercial” 
ens captiva des del primer pas.   
Travessem de seguida el Lorraine Lake i el Mona 
Lake, imatges típiques de calendari tot i que ens 
acompanya la pluja.   
La següent etapa,  la  més maca de tot el recorregut, 
coronem el  Nocht  a 2.519m, un lloc increïble des 
d’on carenegem durant quilòmetres fent honor al nom 
de la ruta, deixant forts pendents a un costat i grans 
cingleres a l’altre.  Les vistes són impagables i 
queden gravades a la nostra memòria. 
Els darrers dos dies els dediquem a perdre tot el 
desnivell que hem anat guanyant, observant una flora 
i fauna exuberants i salvatges. Dormim als 
campgrounds ja relaxats i amb les pors  assimilades.  
Finalment arribem a la ciutat de Jasper, petita ciutat 
d’aquelles de pel·lícula, no sense fer autoestop de 
nou! 
Per anar a Vancouver hem optat per llogar un petit 
cotxe que conduirem durant més de 800km durant la 
nit per poder fer una aturada a la meca del 
mountainbike:  Whistler.  Allà l’Ivan pot fer realitat el 
seu somni i baixa el sender Top Of The World amb 
bicicleta de descens durant mes d’una hora i 1507 m 
de desnivell negatiu. 
Quan camines pels nombrosos parcs naturals de les 
rocalloses, tens la sensació de ser molt petit i és fàcil 
oblidar que existeix un altre món allà fora.  Et sents 
com un d’aquells pioners amb tota la teva vida a la 
motxilla. Avances lluitant contra pors i perills als que 
no estàs acostumat i tens la sensació de créixer a 
cada pas.  Estàs sol, i cada decisió compta. 
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Plantes de Montserrat: l’orella d’ós 
Josep Gomez Montsech  
 
Una de les plantes que és una perla botànica i que 
podem trobar a la muntanya de Montserrat es 
l’Orella d’Ós (Ramonda Myconi), també coneguda 
com a herba peluda. Es diu així per que la forma de 
la fulla és molt semblant a l’orella de l’animal. 
 

 
 
Les fulles són de color verd fosc, arrugades i 
peludes. Totes surten de la base de la planta. 
És considerada un fòssil vivent ja que ve de 
l’Època Terciària, de fa més de 20 milions d’anys. 
És una planta perenne que pot fer més de 10 cm 
d’alçada, que floreix cap a el mes de maig fent una 
tija amb una flor de color blau amb un centre de 
color ataronjat. Durant l’hivern desapareix la part 
aèria de la planta que torna a aparèixer a l’arribada 
de la primavera.  

 

 
 
A la muntanya de Montserrat la trobareu a les 
esquerdes de les roques, a les parets orientades a 
nord, i a la roca sobre de la qual si ha fet un 
sediment de molsa. 
Jo les he trobat al Coll de Port quan comences a 
caminar en direcció a la Cadireta o, si véns de la 
Cadireta, uns metres abans d’arribar a Coll de Port. 
També n’hi ha a la cova de la Murdela quan enfiles 
el camí cap a Coll de Pollegons. També s’hi troben 
pujant cap el refugi Vicenç Barber, després dels 
Pallers de Tot l’Any: en un revolt a la dreta hi ha 
unes escales on també n’hi ha. I molts i molts altres 
llocs. 

 
Flor de Neu 
 

“Ser lliure és no seguir a ningú!” 
 

 

Kílian Jornet i Burgada (Sabadell, 27 d’octubre de 
1987), és un esquiador de muntanya i corredor de 
muntanya. Esportista especialment prolífic, ha estat 
campió del món d'esquí de muntanya el 2010 i el 
2011, i campió del món de curses de muntanya del 
2007 al 2010, i també del 2012 al 2014. És 
especialment conegut per haver guanyat en tres 
ocasions (2008, 2009 i 2011) l’Ultra-Trail del Mont 
Blanc i la Pierra Menta (2008, 2010 i 2011). Jornet 
també s'ha proclamat vencedor en dues ocasions 
del Grand raid de l'illa de la Reunió, la Diagonale 
des Fous (2010 i 2012),  ha guanyat en 7 ocasions 
la marató Zegama-Aizkorri, i ha entrat en primera 



 

 

posició a totes les edicions del Giir di Mont entre 
2008 i 2011, cursa que també va vèncer el 2014. A 
més, també ha batut nombrosos rècords de temps i 
distàncies, com el del Tahoe Rim Trail, el de la 
Hardrock 100, el del GR 20 (2009), el de l'ascens i el 
descens del Kilimanjaro, o el de diversos cims 
emblemàtics del planeta gràcies al projecte 
Summits of my Life. És àmpliament reconegut com 

un dels millors atletes de tots els temps en la seva 
disciplina, i l'any 2014 la revista National 
Geographic el distingí com a aventurer de l'any. 

 
 

 
 
VARIS I CALENDARIS 
 

Secció infantil i juvenil 
 
Sortida a la cova del Petrecó 
Andreu Gomez 
 

 
 
Era el meu primer dia de pràctiques amb el grup 
de nens. A l’arribar, la plaça estava deserta, tenia 
dubtes: es presentarà algú? Però en breus 
moments vaig començar a sentir les primeres 
veus d’uns nens que arribaven eufòrics disposats 
a menjar-se la muntanya. 
Jo no coneixia a ningú, però això no va ser cap 
problema: en un obrir i tancar d’ulls tenia als tres 
primers valents explicant-me les seves aventures.  
El tram de camí fins a la cova va ser un intercanvi 
d’informacions on cadascú hi posava la seva 
cullerada; ens vàrem anar coneixent millor. 
A l’entrar a la cova em vaig contagiar de la seva 
sorpresa i entusiasme, em sentia un nen més. De 
tant arrossegar-nos per petits túnels vàrem acabar 
tots enfangats... i a l’arribar al final de la cova 
vàrem gaudir d’uns segons de silenci i foscor 
absoluts. 
A la tornada ens va tocar pujar tot el que havíem 
pujat, va ser dur i més d’un va acabar esgotat.......  

 

 
 
Pel camí les nenes van trobar una granota i van 
voler que se sentís com a casa dins una petita 
ampolla d’aigua. 
La recompensa va ser molt gran en arribar a 
l’ermita de la Salut, on vàrem dinar i els nens van 
poder jugar una estoneta al seu aire. Després 
vàrem anar cap a la plaça de l’Església on els 
pares ens esperaven. 
 

 
 
Va ser un dia on vaig aprendre tan de grans 
(Albert) com de petits (els nens); un dia fantàstic. 



 

 

Calendaris 
 

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

 


