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Albert Orgué i Albert Crusat, fundadors de l’empresa La Sargantana

L’empresa ofereix diverses propostes a la muntanya de Montserrat

Comarca

Collbató posa en marxa la primera empresa
de guiatge i formació en esports de muntanya
■■ L. GUEVARA MONFORT
Collbató

Collbató ha posat en marxa la
primera empresa d’esports de
muntanya del Baix Nord que
ofereix cursos i activitats guiades
a la mateixa comarca. Els collba-
tonins Albert Crusat i Albert Or-
gué, tècnics d’esports de munta-
nya i escalada, són els impulsors
de la iniciativa, batejada amb el
nom La Sargantana en honor «de
la reina de les roques, un rèptil rà-
pid i àgil que s’adapta a tot tipus
d’hàbitat i que no hi ha cap obsta-
cle que no pugui superar».

Escalada, senderisme, vies fer-
rades, descens de barrancs o ex-
cursions amb raquetes de neu
són algunes de les propostes de
contacte amb la natura que ofe-
reixen i que es poden fer tant a
Montserrat com a altres punts de
Catalunya.L’empresa es caracte-
ritza, a més, per personalitzar i
adequar la formació al perfil i ni-
vell de cada usuari.«No volem ser
una fàbrica d’activitats, per això
ens adaptem molt al client, inten-
tem connectar amb cada individu i
oferir-li un servei personalitzat»,
afirma Crusat. La Sargantana
programa també cursos d’escala-

da i orientació,propostes adapta-
des a grups i famílies i activitats
orientades a empreses.

Tot i que les propostes es duen
a terme a tot el país, des del
Montsec fins al Pedraforca pas-
sant pel Cadí o els Pirineus, els
collbatonins tenen una àmplia
oferta a Montserrat: vies ferra-
des, senderisme, escalada al Ca-
vall Bernat, Sant Jeroni, les Agu-
lles... «Hi ha llocs molt descone-
guts, ermites, baumes, coves i ca-
mins que la gent queda encantada
de descobrir», explica Orgué, que
apunta que el guiatge es fa «no
només amb l’objectiu d’arribar al
cim, sinó sobretot d’aprendre co-
ses.La gent descobreix sensacions:
por, satisfacció, superació, intri-
ga...»,explica Crusat,que assegu-
ra que «només fan falta ganes i
motivació, perquè qualsevol pot
fer el que vulgui si ho desitja».

De cara a l’hivern,La Sarganta-
na ofereix també esports de neu,
com excursions amb raquetes i
esquí de muntanya.A més, per al
2008, els dos collbatonins volen
fixar un calendari amb cursos per
a diferents nivells i incorporar
més activitats d’alpinisme i d’alta
muntanya.

L’aula de música
d’Abrera prepara
noves activitats

Alberto Fernández
visita els militants
del Baix Nord 

L’Aula Municipal de Música
d’Abrera ja prepara activitats
per al mes vinent.El dia 4 es
farà una audició individual
d’instruments i una d’adults.
El dia 17 serà el torn dels vete-
rans, i el 22 de desembre es fa-
rà l’audició de Nadal.En
aquesta ocasió,es podrà gau-
dir primer dels grups de canta-
ta, coral 1,grups Orff i l’or-
questra infantil i, al migdia,
dels grups de cambra,coral 2,
combos i orquestra.

El vicesecretari del PPC,Al-
berto Fernández,va ser el dia
13 al Baix Nord per conèixer
de primera mà les necessitats
dels militants del seu partit a
la comarca, i recollir les recla-
macions que fan per als seus
municipis i que volen canalit-
zar a través del grup parla-
mentari.La trobada també va
servir per preparar les «línies
estratègiques de discurs» de les
eleccions vinents.
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