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Camí de Beget, entre Sant Aniol d'Aguja i Talaixa, prop del Salt de la Núvia (670) 



TENIM NOTÍCIA DE ... 
Data Excursió Organitza Km 

1 Caminada Popular de l'l de maig Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses 20 
972 72 08 90 admin@uesantjoan.com 

2-3 Travessa La Garriga-Montserrat Centre Excta. Garriguenc 938 71 66 93 63 

3 Caminada Popular de Guissona Centre Excta. Guissonenc 635 98 74 19 
Meridia Verd a peu Associació Esportiva Interperie 93 419 78 89 72 

7 Sant Salvador de les Espases Club Excta. Sant VicenQ 689 78 14 91 

9-1 O Ascensió al Tuc de Saboredo (2.150 m) Club Excta. de Gracia 93 237 86 59 
Marxa Romanica de Resistencia de Navas Centre Excta. de Navas 93 820 42 95 80 

9 Caminada nocturna d'Osona Club Excta. Calldetenes 93 886 09 45 12 

10 Excursió al Congost de Fraguerau (Priorat) Club Excta. Pirenaic 93 302 42 39 
Caminada Popular de Molins de Rei Centre.Excta.Molins de Rei. 93 668 79 01 13 
Marxa de Regularitat a Collserola Ateneu Santjustenc (SE) 93 372 67 63 14 
Marxa de la Primavera Colla Excta.Cassanenca infc@la-colla.at 20 
Caminada Pop. la Senia-Valldevous-Pallerols Centre Excta.Refalgari 600 44 44 70 23 
Caminada Popular de l'Anoia Grup de Lleure La Clau 93 805 05 61 17 

16-17 Ascensió a !'Aneto UEC Tortosa 977 44 32 71 

17 Itinerari megalític a Les Gavarres Club Alpí Palamós 669 11 37 64 15 
Travessa del Montseny Taula de Joves Comtal (SE) 93 268 27 44 

Travessa_montseny@yahoo.es 46 
Caminada Popular Vila Seca- La Pineda Agrupació Cultural Vila-Seca 607 42 79 94 11 
Marxa de Regularitat Grup Excta.Campdevanol 972 71 26 92 

23-24Marxa Gracia-Montserrat UEC de Gracia 932853454 57 

24 Caminada Popular Centre Muntanyenc Sant LlorenQ 93 783 21 63 16 
Marxa d'Orientació Unió Excta. St. Joan Ahadesses 972 72 05 48 

31 Marxa de Resistencia «7 cims» Centre Excta. del Penedes 938172241 60 

Per a més informació sobre aquestes sortides i d'altres, dirigiu-vos a la web de la 
FECC: www.feec.org. 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Maig Activitat 

1-2-3,cap de setmana Pies de l'Alta Ribagor¡;:a 
9-10, cap de setmana Campament Azimut a Naves 
10, diumenge Caminada Popular de Castellar 
10, diumenge 19a etapa GR1 
13, dimecres Reunió Grup Natura 
15, divendres Trabada del Grup de Fotografía 
16, dissabte Mola de Colldejou (Baix Camp .. . ) 
16-17, cap de setmana Pie de Norís (La Val! Ferrera) 
23, dissabte Excursió a La Mola 
24, diumenge Sant Pere del Bertí 
30-31, cap de setmana Pie de l'Alba (Vall de Benasc) 

Més infor m ació a : 

Grup Les Dues Traces 
Esplai Sargantana 
Grup Anar-hi Anant 
Grup de Senders 
Grup Natura 
Grup de Fotografía 
Grup Natura 
Grup Les Dues Traces 
Esplai Sargantana 
Anar-hi Anant 

31, diumenge 4a etp. De l'Alt Emparda a !'Alta Cerdanya 
Grup Les Dues Traces 
Grup de Muntanya 
Pagines centrals 7 de juny Aplec del Centre a Les Arenes 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES DE MAIG 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 7 de juny: Aplec del Centre a Les Arenes. La . gent del Grup 

Familiar participa en aquesta activitat de TOT el centre. 
• Dia 14 juny: Camí de ronda de la costa. Sortida de tot un dia que 

es realitzara seguint un petit (molt petit, extremadament petit) trosset del GR-
92 que voreja meravellosos paisatges costers. Com que es llogara un autocar 
cal reservar plac;a previa abans del 31 de maig. Preus especials pels socis a 
confirmar segons volum de grup. 

• Dia 10-12 juliol: Sortida refugi Erols. Última sortida de la tempora
da de tot un cap de setmana des del divendres per la tarda fins diumenge 
per la tarda. Farem unes estades en aquest refugi d'Azimut molt ben prepa
rat per acollir famílies amb nens petits (molt petits). Desplac;ament amb cot
xes particulars. Farem unes mini excursions i activitats infantils. Si no es 
pot pujar tot el cap de setmana, qui vulgui es pot incorporar el dissabte. Cal 
reservar plac;a abans del 30 de juny per guardar lloc al refugi. Preu de l'es
tada: 0-3 anys, gratult 1 4-6 anys, 26 euros 1 > 6 anys, 52 euros. 

Recordeu: Trobareu informació més detallada en propers butlletins o si 
voleu estar a l'última, connecteu amb el grup de notícies: http://groups.google.es/ 
group/cec grupfamiliar. 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 31: Travessa De l'Alt Emporda a l'Alta Cerdanya. 48 etapa -

De coll d'Ares a Setcases, passant pel coll de Prats, basses de Puig Sec, coll 
Pregon, coll de Siern, serra de Finestrol, collada Fonda, refugi Jaume Farré 
(la Balmeta) , pla de Rebost, Cossi d'en Batlló i pont de la Farga. Distancia 
total: 20.138 metres. Desnivells ascendents: 755 metres. Desnivells descendents: 
997 metres. Temps efectiu de camí: 5 hores i 34 minuts. Velocitat mitjana 
de l'etapa: 3.618 metres/hora. Cal portar esmorzar, dinar i beguda suficient 
per a tota la jornada. Sortida: a les 6 del matí, en punt, de la rotonda de 
la ronda de Llevant, enfront de la piscina coberta. El retorn a Castellar es 
fara, també, en autocar i l'hora d'arribada a la nostra vila sera a l'entorn de 
les set de la tarda. Per a assistir a les sortides d'aquesta ruta cal primer 
formalitzar la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguranc;a d'accident. 
Vocals: Joan Estalrich, Vicenc; Portell, Vicenc; Soto i Jaume Torrens, telefons: 
93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

· Dia 7 de juny: Assistimcia a la tradicional Missa en memoria 
dels excursionistes castellarencs que ja no tenim entre nosaltres i a 
l'aplec del Centre. 

Itinerari: Castellar, torrent de Canyelles, serra de Pinós, Roques 
d'Aguilar, ermita de les Arenes. En acabar la celebració religiosa, s'iniciara 
el retorn passant per l'Illa, sot de la Carda, collet a la carena del Pujol, sot 
del Guix, mas Olivet i Sant Feliu del Racó. Sortida de davant del local del 
Centre a dos quarts de 8 del matí, en punt. Arribada a Castellar prevista a 
l'entorn de la 1 de la tarda. Els companys que vulguin assistir a tots els actes 
de l'aplec i participar al dinar col·lectiu que es celebra a les Arenes, cal que 
facin la pertinent reserva amb antelació trucant al telefon del Centre. Vocal: 
Jaume Torrens, telefon 93 714 55 42. 



GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 10: Caminada Popular de Castellar. Participació per lliure, en 

la Caminada Popular de Castellar, organitzada per l'Ajuntament, el Centre i 
altres entitats de Castellar. 

• Dia 24: Sant Pere de Bertí. ltinerari: Sant Miquel del Fai, Sant 
Pere de Bertí, Sant Miquel del Fai. Sortida matinal, a les 8 del matí de l'IES 
Castellar. Desplar;ament en cotxes particulars. Hores de camí: tres i mitja 
a proximadament. Vocals : Josep M. Biosca i Concepció Costa, telefon 
93 714 62 63, (josepmbiosca@hotmail.com) . 

• Cloenda de la Temporada 
El dissabte dia 13 de juny sortirem a mitja tarda en cotxes particulars 

de l'IES Castellar, anirem fins la Vall d'Horta, lloc d'inici de l'excursió que 
farem per fer una mica de gana, perque la primera part de l'excursió acaba
ni al Restaurant Cal Ramon de Sant Lloren¡; Savall, aquí descansarem, riu
rem, menjarem i passarem una estona entre amics. 

Un cop acabat el sopar iniciarem la tornada a peu fins els cotxes per 
tornar a Castellar. Aquell que desitgi venir al sopar i no pugui venir a l'ex
cursió, té la possibilitat d'anar directament al restaurant. 

En el proxim butlletí donarem tota la informació de fexcursió i del sopar. 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 10: 19a etapa GR1 Hostal Roig - Noguera Pallaresa (Palan

ca d'Áger). Recorregut de 17.060 Km. 4:45h. Itinerari : Hostal Roig , Porte
lla Blanca, Pedrera de Maia, Riu Noguera Pallaresa. Sortida de Castellar a 
les 6:30h del matí de la ronda de Llevant davant la piscina coberta. Cal por
tar: esmorzar, dinar i forr;a beguda. Vocals: Begoña Basterretxea, 93 717 33 48 

Carme Lleixa, telefon 93 714 86 94. 
Atenció!!!, la sortida del dia 10 sera a les 6:30 h en lloc de les 7:00h. 

• Sortida de cloenda de temporada: diumenge 28 de juny. 
Atenció a les dades d'inscripció. Veure més avall. 

EL SOBREPUNY AL SUD DEL CATLLARÁS, PR- C 199 
El Sobrepuny és un dels cims més gratificants del Catllaras al sud de 

la serralada que forma la Clusa; el PR- C199 és un sender de nova creació a 
la Nou de Bergueda i Malanyeu , de 37 km. circular. 

Nosaltres farem una part del sender i descobrirem nous racons del Ber
gueda. El desnivell de la Nou al Sobrepuny és de 771 metres; la varietat de 
vegetació us sorprendra i si tenim sort podrem albirar l'aliga perdiguera o la 
sargantana de dues cues. Sortirem de la Nou per arribar altra vegada al mateix 
lloc de partida. 

Recorregut: La Nou de Bergueda 885 m, Torrent Xic, font de Caselles, 
clot de Manrell, font del Faig, balma del Teixidor, baga de dalt d'Espades, 
Sobrepuny de baix 1.566 m, Sobrepuny 1.656 m, collet del Faig, coll de la 
Plana 1.430 m baga de Baix, cova-avenc d'Espades (porteu frontal, els que 
vulguin podran fer un tomb) , la Callada les Agudes, Nina de l'Ínsula, grau 
de l'Ínsula i cova, cal Patzí i la seva font i arribada al Santuari de Lourdes. 

Dinar al restaurant cal Marginet de la Nou. Preu de la sortida 30 euros 
viatge i dinar indos. Només caldra portar esmorzar i beguda suficient. 



Sortida de Castellar a les 7 del matí de la ronda de Llevant davant la 
piscina coberta. 

Inscripcions i pagament: Divendres 29 de maig i 5 de juny al Centre a 
partir de les 9 del vespre. 

Vocals: Quim Solbas, Begoña Basterretxea i Carme Lleixa. Telefons de 
contacte: 93 717 33 48 i 93 714 86 94. 

GRUP NATURA 
• Dia 13, dimecres: Reunió Grup Natura a les 7 de la tarda al CEC. 

Temes: Curset de Micologia i Programació. 
• Dia 16, dissabte: Excursió de tot el dia a la Mola de Colldejou (859 

m) (Baix Camp-Priorat). 
Itinerari: Condejou, con del Guix, porten de les Processons, Mola de 

Condejou, porten de la Cova, coll Roig i Condejou. Despla<;ament: En cotxes 
particulars fins el poble de Condejou. 

Desnivell: 490 m. Hores de camí: tres hores i tres quarts aproxima
dament. Sortida: a les 7 del matí de l'IES Castellar. Nota: Un cop acabada 
l'excursió es podra dinar en un restaurant de la zona. 

Vocals: Maria Concepció Costa i Josep Maria Biosca. Telefon: 93 714 62 63. 

ESPLAI SARGANTANA 
Llista de la compra 
d'un dia normal d'esplai 

• Sogues per lligar als nens del grup de 
petits que no acceptin treballar en la nos
tra fabrica clandestina de bambes Nike. 

• Mig polígraf per esbrinar si els mitjans no ens menteixen quan ens 
diuen que s'ho han passat molt bé. 

·No oblidar dues caixes per posar el berenar que prenem al grup de pre-
joves. 

Nota: Vendre les bambes Nike al grup de Joves. 
Uepp!! Aquest ordinador ... sempre em barreja els documents ... 
Buenu, Sargantanes, sembla mentida, pero ja ens trobem al mes de 

maig. Aquest mes no és més que el consecutiu a l'abril. Aixo significa que a 
causa deis fronts i de les baixes pressions provinents del NO patirem un temps 
magnífic, en ocasions, i en d'altres un temps més aviat dolent (evidentment 
aquesta teoria no té cap fonament científic raonable). 

Així que per evitar donar falsa informació em centraré en el que real
ment importa: 

Events destacables: 
• Dies 9 i 10: El Campament Azimut a l'Alberg i terreny d'acampada 

La Rectoria de la Selva (Naves). 
• Dia 23: Excursió a La Mola: S'agafara el bus a les 9 a la plac;:a del 

Forjador i els pares ens reconiran a les 7 a la plac;:a de l'Església (Centre 
Feliuenc). Tots els nens hauran de pagar 1 euro (en el mateix moment) per 
raó de transport. 

OJU!: El grup de petits fara una excursió pels voltants del poble (hora
ri normal, i noc de trabada l'esplai). 



*Aví als papis i mamis i coses semblants als nens, que porten els seus 
fills (mira que si ho fan és que són uns irresponsables) a l'Esplai Sarganta
na perque la Baixada Palau esta actualment en obres. 

Recordeu que la direcció de correu electronic és la següent: 
esplaisargantana@yahoo. es (no cal que envieu res ... ningú, mai s'ho mirara) . 
Muahah aha! I si esteu avorrits, sempre podeu visitar: 

http :/ /sargantana. en tita tscastellar .ca t/ 

GRUP DE FOTOGRAFIA 
El passat 14 d'abril es van reunir membres del Departament de 

Fotografía de les Agrupacions Narcís Giralt de Sabadell, per tal de formar 
jurat i emetre el veredicte del primer trimestre del 24e concurs anual, tema 
lliure. El resultat va ser el següent: 

Classificació Nom i cognoms Foto 1 Foto 2 Total 

1 Josep M. Fontanet 21 19 40 
2 Pidu Justicia 21 17 38 
3 Carme Vidal 20 18 38 
4 Elvira Guardia 19 19 38 
5 Idoia Perdiguer 22 14 36 
6 Carme Mas 19 17 36 
7 Francesc Deu 18 18 36 
8 Angel Pastor 18 17 35 
9 Maria Marín 18 16 34 
10 Pere Fité 19 14 33 
11 Guillem Díaz 17 16 33 
12 Bely Comas 19 13 32 
13 Isabel Mach 19 13 32 
14 Jaume Murgó 18 14 32 
15 Lluís Latorre 21 10 31 
16 Jordi Serra 18 13 31 
17 Maria Salvador 16 14 30 
18 Montse Mañosa 19 10 29 
19 Jaume Muntada 19 10 29 
20 Francisco Morales 17 12 29 
21 Marina Muntada 16 12 28 
22 Carme Coronado 17 10 27 
23 Manel Bernal 17 10 27 
24 Ignasi Pelayo 16 10 26 
25 Laia Font 16 10 26 
26 Maria García 13 13 26 
27 José Luis Malvesí 13 12 25 
28 Carmen Campos 13 10 23 
29 Emilia García 12 10 22 
30 Enrie Camellas 10 10 20 
31 Rocío Porras 10 10 20 



Les fotografíes del primer trimestre estaran exposades aquest mes de 
maig al local social del CEC. Us invitem a veure l'exposició. 

L'any vinent el grup de fotografía celebrara. el 25e Concurs anual de 
fotografía per trimestres. És per aquest motiu que ens volem trobar el diven
dres 15 de maig a les 21h. al local social del Centre Excursionista amb tot
hom que vulgui col.laborar i aportar idees per tal de fer-lo especial. 

Us hi esperem! 

GRUP LES DUES TRACES. Esquí de muntanya al teu abast 
• Dies 1-2 i 3: Pie Gourdon 3.034 m. Pie Cap de Seil de la Baque 3.103 m 

Vall de Remuñe-Vall de Literola (Alta Ribagon;a) 
• Dies 16 i 17: Pie de Norís 2.834 m. (La Vall Ferrera) 
• Dies 30 i 31: Pie d'Alba 3.107 m. Vall de Benasc (Alta Ribagorc;a) 
Els interessats adreceu-vos a Pere Estapé, telefon 626 53 96 61. 

NOTICIARI DEL CENTRE 

•Aplec Centre Excursionista 
En aquest mateix butlletí (pagines centrals) trobareu tota la informació 

referida al X Aplec del Centre. Tingueu en compte les dates d'inscripció. Us 
hi esperem a tots. 

•Objectes perduts 
Durant l'itinerari Castellar-Montserrat del passat mes d'abril, hom es 

va trobar un rellotge de polsera de senyora (?) que sembla comprat a Caste
llar. Si el propietari el vol recuperar, li caldra trucar al Centre en hores d'ober
tura (dimecres tarda o divendres vespre) i donar-ne detalls per tal d'identifi
car-lo i poder-li retornar. 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DEL MES DE MARQ 

Segona etapa de la ruta de muntanya: de Sadernes a tocar Beget 
(22 km llargs) 

El passat 22 de marc;, la meteorología va tornar a donar una bona ale
gria als components del grup que seguim la ruta de l'Alt Emporda a l'Alta 
Cerdanya: un dia primaveral. Hi va estar bé, perque del contrari hauríem 
patit molt tot seguint la riera de Sant Aniol d'Aguja, puix prou que rellisca
ven ja les velles pedres afinades del transitat sender. Per tant varem poder 
gaudir de bones vistes, com les que es veuen des del Salt de la Núvia, tant 
cap a la vall, com vers el Bassegosa, que deixarem enrere. Bon sol i una for
c;a llarga caminada, passant pels colls de Talaixa i les Feixanes, amb dinar 
al peu de la riera, ens dugueren a la bonica vall de la riera de Beget. De 
tornada en l'autocar, les més de quaranta persones que compartim la ruta 
ens vam aturar a Oix a fer beguda abans de tornar per Castellfollit, Banyoles 
i Girona. Són molts quilometres d'autocar, pero s'ha de reconeixer que amb 
la cara de satisfacció que fem, malgrat el cansament, agra!m l'esforc; de l'equip 
que prepara aquestes sortides. Ja ho sabeu, companys! 



CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CASTELLAR 

Benvolgut soci: 

Em plau informar-te que el proper 7 de juny, a l'ermita de 
la Mare de Déu de Les Arenes, celebrarem l'anyal Missa en 
sufragi i recordan~a deis socis i excursionistes castellarencs 
traspassats i .·pasteriorment el X Aplec del Centre. 
L'Aplec, com a festa del Centre, pretén ser un dia de ger
manor de tots a l'aire lliure. Us hi espere m! 

Signat Josep M. Biosca, president 

PROGRAMA 
10 del matí 
Celebració de la missa de campanya davant de l'ermita 

2 de la tarda 
Dinar de germanor de I'Aplec, en el decurs del qual es 
lliuraran les plaques commemoratives als 25 anys de soci 
i medalla Memorial Simeó Caba als que en fan 50. 

X APLEC DEL CENTRE 

ADQUISICIÓ DELS TIQUETS PER AL DINAR 
Tots els dimecres de 19 a 21h i els divendres, de 21 a 23 h del mes 
de maig, als locals del Centre. 
El preu individual deis tiquets és de 12 euros pels socis adults i de 
15 euros pels no socis. Els nens fins a 3 anys no paguen; de 4 a 
10 anys, 7 euros; més grans, 10 euros. Cal informar, pero, si ne
cessiten cadira. 
El dinar constara d'un pica-pica i paella d'arros, postres, pa, begudes 
i café. 

Amb el recolzament de: 

mm 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 

\1 ~ Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana 

~' r Federació d'Entitats .JI Excursionistes de Catalunya 
FEEC (Federació Catalana d'Aipinisme 1 Escalada) 

El Centre els Amics de l'ermita de la Mare de Déu de Les Arenes us desitgen un bon Aplec 
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Sant Aniol d'Aguja 

Riera de Beget 



ACTIVITATS DEL MES D'ABRIL 

Sortida Grup Familiar: Projecte Rius 
El diumenge 19 es va dur a terme una de les sortides que el Grup 

Familiar fa dins el programa anomenat «Projecte Rius)). El Projecte Rius és 
una iniciativa que porta a terme l'Associació Habitats, una entitat sense anim 
de lucre, i té com a objectiu principal estimular la participació activa de la 
societat en la conservació i millora dels nostres rius. 

El tram de riu Ripoll que nosaltres tenim «apadrinat)) és a les Arenes. 
Hi vam anar una quarentena d'excursionistes per fer la corresponent inspec
ció. El caudal del riu havia augmentat moltíssim amb les darreres pluges. 
Aixo ens va obligar a buscar un pas alternatiu a !'habitual i a saltar per les 
pedres per creuar el riu, pero pels nens va ser tota una aventura ... Amb l'aju
da dels nens vam prendre mesures de diferents tipus: 1) Mesures per des
criure el punt de mostreig: amplaria, fondaria, velocitat i cabal d'aigua, om
bra sobre el riu. 2) Mesures per coneixer les característiques físiques i 
químiques de l'aigua: Temperatura, PH, puresa de l'aigua ... 3) I també vam 
analitzar la vida al riu, o sigui, quin tipus de plantes i animals hi habiten. 
Els nens van disfrutar moltíssim pescant caps grossos i fins i tot un gripau! 

Afortunadament vam poder completar la inspecció, pero per poc. Tot just 
acabar vam anar fins al Torrent del Castelló i vam haver de marxar "carnes 
ajudeu-me" perque després d'un matí exceHent i sense núvols, una gotellada 
ens va venir a visitar. Vam acabar l'excursió tan molls que no vam poder-la 
completar amb la corresponent fotografia de grup .. . Fins la proximal 



ESPELEOLOGIA 
·Dia l. AVENC DE MAS TRAVAL (-42m.) Situat al terme municipal 

de Begues. El temps d'aproximació a la boca és d'uns 15 minuts aproximada
ment. Baixem els dos primers pous, els quals estan bastant descalcificats i 
gairebé sense formacions. 

Avene de Mas Traval 



Arribem a una petita sala i per un pas estret accedim al tercer pou que 
és el més llarg i és on hi ha més formacions, i d'aquí a l'últim on no hi ha 
cap formació. La que surt a la foto és M. Mañosa sortint del segon pou. 

Descens realitzat per: J. Navazo, J. Navarro i M. Mañosa. 

• Dia 15. AVENC DEL CORRAL NOU (-43m.) Situat al terme muni
cipal de Begues. Cavitat amb dos pous descendents i un altre ascendent. Bai
xem el primer pou d'uns -12m bastant descalcificat, arribem a una petita 
rampa que ens condueix al pou de -23m i a partir d'aquí ja hi comencen a 

Avene del Corral Nou 



haver-hi mé formacions. Arribats a la base assolim la max1ma profunditat 
per una petita rampa a peu. Just abans d'arribar al fans de tot trobem l'ac
cé al pou remuntant fraccionat en tres parts i que és la zona on hi ha més 
formacions de tata la cavitat. La que surt a la foto és M. Mañosa sortint del 
egon pou. 

Descens realitzat per: J. C. Requena, J. Navazo, J. Navarro i M. 
Mañosa. 

Dia 21. COVA D'ORMINI (172 m, -26m). Situat al terme municipal 
de Coll de Nargó (Alt Urgell), pero l'accés més facil és des de Montanisell. 
Cavitat totalment degradada per l'acció humana. Als anys setanta s'hi va 
instal·lar una escala metal-lica tant al primer pou d'uns -20m aprox., com al 
pou intermig d'uns -5m aprox. per facilitar la seva visita, pero com sempre 
passa, la cava va comen<;ar a tenir un procés de destrucció intensiu. Poste
riorment es va construir una especie de caseta amb una porta metal-lica per 
protegir-la del vandalisme. Actualment aquesta porta és oberta i la degrada
ció ha arribát al seu punt culminant, tata la cava esta plena de restes de 
fustes d'haver-hi fet fogueres dins. Les magnífiques columnes de formacions 
estan totalment negres i no queda cap estalactita sencera. 

La que surt a la foto és M. Mañosa a la sala final, que és la més de
gradada. Visita realitzada per: J. Navarro i M. Mañosa. 

Cova d'Ormini 
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JOAN ANTÓN JUÁREZ ELECTRODOMESTICS 
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Catalunya, 90 
08211 Castellar del Valles (Barcelona) 
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E-mail: jajuarez@juarez.com.es 
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Tel. 93 714 40 62 

CASTELLAR DEL VALLES 
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Castellargraf, S.L 

Puig de la Creu, 3- Tel./Fax 93 714 51 42 
castellargraf@telefonica.net 
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vinil de color 
impressió de vinil en quadricomia 
impressió de pancartes 
expositors /luminosos 
adhesius personalitzats 
cotxes, camions i motos 
estands per tires 
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catalegs 

pagines web 
presentacions 
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