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' OCTUBRE 2009 

AVENC SUICIDA (-20m., 305m.) Hontoria del Pinar (Burgos). 
Descens realitzat per M. Mañosa, J. Navarro i J. Navazo 



TENIM NOTÍCIA DE ... 

Data Excursió Organitza Km 

3 Sauva Negra i Castell de La Popa Cardada Ass. Excta. 935 009 801 
Sortida familiar Club Excta. Ripoll 972 700 540 

3-4 Marxa Trenkakames La lira vendrellenca 977 660 165 93 
4 Matinal pe! Pare Natural del Montseny C. Muntany. Sant Cugat 936 745 396 

Marxa Popular de Terrassa Centre Excta. de Terrassa 937 883 030 15 
Ruta de les ermites, per la Selva Centre Excta. de Farners 972 877 155 25 
Marxa Regularitat infantil Grup Excta. Campdevanol 609 000 068 
Caminada Popular de Calldetenes Club Excta. Calldetenes 938 867 564 12 
La Marxeta, orientació-regular., Molins www. raventos-galceran@telefonica.net 
19a pedalada BICICIMS, Manlleu bicicims@gmail.com 

Inscripcions: www.bicicims.com 
10-11 Marxa Rasos de Peguera-Manresa Centre Exc. Comarca de Bages 93822902 79 

24h illtra-Trail Guara-Somontano Huesca www. ul tratrailsomontano. blogspot.com 
11 Camí deis Bons Homes Centre Excta. Sant Celoni 938 545 203 

Caminada Popular de Campdevanol Grup Excta. Campdevanol 609 000 068 15 
14 La Marxaxa Agrupació Científico-Excta. de Mataró 

937 550 837 info@agrupe.org 63 
18 Caminada Popular Penya Ciclista Nicky's 630 252 794 16 

Ronda Vallesana UES 937258712 info@ues.cat 20 
Caminada Popular de Centelles Club Centre Excta. Entelles 938 800 375 20 

24 Ascensió al Pedraforca Club Excta. Anoia 93 772 76 66 
25 Caminada Popular de Sitges Centre Excta. de Sitges 93 894 39 59 15 

Caminada Popul. Sant Feliu de Codines C. Excta. Sant Feliu de Codines 12 
938 661 578 17 

Caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet Centre Excta. Ripollet 645 103 292 29 
Caminada de la castanyada Associació Excta. Polinya 93 713 32 06 12 

31 El camí de l'Infern Club Excta. Breda 659 133 365 
Castanyada Nocturna Club Excta Anoia 93 772 76 66 1 

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

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES 1 EXCURSIONS 

Octubre Activitat Més informació a 

2, divendres 
3, dissabte 
4, diumenge 
16, divendres 
18, diumenge 

23, divendres 
25, diumenge 

Comen¡;:a l'Esplai Sargantana per a joves 
Comen¡;:a l'Esplai Sargantana per a nens 
Marxa Infantil de Regularitat 
Reunió de controls del 3r Duatló 
De la vall de Camprodon a la val! de Ribes 
Anem a veure la nova taula d'orientació de la Mola 
Assemblea General Extraordinaria 
Sortida al Puig de la Creu 
21a. etapa GR1 Cor¡;:a- el Pont de Montanyana 

Esplai Sargantana 
Esplai Sargantana 
Activitat del Centre 
Noticiari del Centre 
Grup de Muntanya 
Grup Anar-hi Anant 
Noticiari del Centre 
Grup Familiar 
Grup de Senders 



ACTIVITATS 1 NOTIFICACIONS DELS GRUPS 
MES D'OCTUBRE 

GRUP FAMILIAR 
• Dia 4: Col1aboració en la Marxa Infantil. 
• Dia 16: Reunió al Centre per col-laborar en el Duatló. 
• Dia 25: Sortida al Puig de la Creu, a les 9,00. És una sortida matinal. 

Coordinen en Josep i en Xavi. Més informació: emiliagarcias@gmail.com 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 4: Col1aboració a les tasques de control de la 49 Marxa Excursio

nista Infantil de Regularitat de Castellar - XX Trofeu Josep Coll. 
• Dia 18: De la vall de Camprodon a la vall de Ribes (Travessa 

de la serra Cavallera). Sortida: a les sis del matí, 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 previst a la nostra vila sera a l'entorn de 
les set de la tarda. Per a participar en aquesta ruta cal haver formalit
zat previament la inscripció i disposar de la targeta de l'asseguran
ca d'accident. En cas de no assolir el nombre suficient de places que 
facin factible contractar !'autocar, els organitzadors es reserven el 
dret de suspendre el recorregut. Davant d'aquest supósit, es proce
dira a retornar, immediatament, tots els diners avancats. Termini 
maxim per a formalitzar les inscripcions en aquesta excursió: día 9 
d'octubre. ltinerari de muntanya: Abella (1.210 m), Les Adous (1.385 m), 
coll del Pal (l. 779 m), puig Ses tela (2.012 m), portella d'Ogassa (l. 792 m), Taga 
(2.038 m), Ribes de Freser (912 m). Desnivells ascendents: 1.098 metres. Des
nivells descendents: 1.396 metres. Temps efectiu de camí: 6 hores i 30 
minuts. Vocals: Joan Estalrich, Vicen<; Portell, Vicen<; Soto i Jaume Torrens, 
telefons: 93 714 73 05 i 93 714 55 42. 

• Dia 8 de novembre: Cicle d'excursions matinals per Montserrat (XI). 

GRUP ANAR-HI ANANT 
• Dia 4: Participació en les tasques d'organització i col1aboració de la 

Marxa Infantil. 
• Dia 18: Anem a veure la nova taula d'orientació de la Mola. Itinerari: 

El Girbau, Coll de Grua, La Codoleda, Camí dels Monjas, La Mola. Sortida 
matinal de l'IES Castellar a les 8 hores. Desplacaments en cotxes particu
lars. Hores de cami tres i mitja aprox. Vocals: Josep Ma Biosca i Concepció 
Costa. Telefon: 937146263 (josepmbiosca@hotmail.com) 

GRUP DE SENDERS 
• Dia 25: 21a. etapa GR1 Corea - el Pont de Muntanyana. Recor

regut de 19,340 Km. 5 h. Itinerari: Con;a, la Pertusa, barranc de la Pardina, 
mas Carlet, congost de Mont-Rebei, barranc de la Mac;ana, area de picnic, pla
c;a de l'Ajuntament i el Pont de Muntanyana (penjat sobre el riu Noguera Ri
bagorc;ana) i final del nostre recorregut!!! (Calia inscriure's al setembre) 



ESPLAISARGANTANA 
COMENCEM EL 2 D'OCTUBRE! 

En la gran ciutat de Castellar hi ha molt per fer . 
Si vols aprendre bé, pots ja comenc;ar, 
preguntant tot el que vulguis als bons monitors! 

Que bé, tu! Per fí el curs Sargantana 2009/2010! 
En aquesta segona part de presentació del curs us revelarem una gran 

NOVETAT: 
Després d'una dura selecció d'entre 1.991'37 participants, l'Esplai Sargan

tana ha escollit a 4 nous monitors que s'afegiran a la plantilla d'aquest any. 
El primer d'ells va obtenir els millors resultats en la prova propasada de 

penjar nens amb pinces d'estendre, i el seu nom és Alvar I uel penja nens11. 
La segona candidata admesa és la Lucy Silvas que va obtenir un gran 

avantatge en la dura prova de «fes de monitor responsable durant 15 minuts» 
(només va aguantar 30 segons i van resultar ferits dos nens pero tot i així va 
ser el millar resultat de tots els participants). 

L'Elisenda va poder classificar-se arribant al cor dels monitors més ecolo
gistes de l'Esplai amb la seva gran habilitat: fent borilles amb els mocs i figu
res diverses amb aquest material tan ecologic i alternatiu. 

En quart lloc, pero no per aixo pitjor, trobem a la Berta. És un nom en 
clau que li donem per protegir-la, ja que el seu únic merit per aconseguir l'úl
tima plac;a lliure a l'Esplai va ser subornar els monitors amb un «merenar» digne 
d'en Shin-Chan. 

Un cop ja coneixem els noms dels nostres nous col-laboradors d'educació i 
tortures, podem passar al següent pas, recordar les edats i horaris: 

DIVENDRES de dos quarts de 10 a 11 *: Els Joves nascuts entre l'any 1992 
i 1996 *L'horari de Joves pot ser modificat. 

I els DISSATES de dos quarts de 5 a dos quarts de 8 és el torn de la res-
ta de nens i nenes: 

Pre-Joves: Infants nascuts entre el 1997 i el 1999 
Mitjans: Infants nascuts entre el 2000 i el 2003 
Petits: Infants nascuts entre el 2004 i el 2005 

OJUI ULL/ EYE/ÍxEÓÁ: L'única informació digne de ser escrita en el 
butelltí d'aquest mes tan sols ocupa una línia i és aquesta: 

COMENCEM EL DIA 2 D'OCTUBRE PER A JOVES I EL DIA 3 
PER A LA RESTA DELS SARGANTANES!!! 

Conte contat, aixo ja s'acabat! 



GRUP DE FOTOGRAFIA 
46e. Concurs de Fotografia Artística 
Trofeu Joan Riera 29e. en color. 

El passat 8 de setembre, el jurat va emetre el següent resultat: De les 44 
fotografíes presentades pertanyents a 23 autors, va concedir el premi d 'honor, 
trofeu Joan Riera - premi d'honor a la senyora Carme Vidal, per l'obra «Llimo-

Fotografia guanyadora del Trofeu Joan Riera, títol: Llimones, de Carme Vidal 

Guanyadors del Trofeu Joan Riera 



ne ): primer premi a la senyora Maria Marin, per 1' obra «Que miras?»; segon 
premi al señor Pere Fité, per l'obra «Flor groga» i tercer premi a la senyora 
_ Iont errat Mañosa per !'obra «Reflex de pedra». 

Guanyadors del Trofeu Joan Riera 
Els premis foren lliurats als guanyadors el passat dia 11 de setembre, a 

les 12 del migdia en l'acte d'inauguració de les exposicions de Festa Major. Des 
de la vocalia del grup de fotografia agrair la participació a tots els concursants 
i felicitar als guanyadors. Recordar que les fotografíes restaran exposades fins 
a finals del mes d' otubre i es poden visitar tots els dimecres de 7 a 9 del vespre 
i els divendres de 9 a 11 de la nit. 

Premiats per la Setmana del Pallasso 

A més a més, es va fer !'entrega de premis especials de la Setmana del 
Pallasso. Els guanyadors van ser els següents: 

Premi Votació popular: Emilia Garcia. 
Premi Regidoria de Cultura: Francisco Morales. 
Premi Xarxa: Pidu Justicia 
Premi Setmana del Pallasso: Maria Marín 
Premi Clown: Jaume Muntada 

24e. Concurs Anual de Fotografia per trimestres 
La primera setmana d 'octubre es celebrara el veredicte públic del tercer 

trimestre d'enguany, amb el tema «Ampolles», que sera emes pel jurat format 
pels membres del Departament de Fotografia de les Agrupacions Narcís Giralt 
de Sabadell. 



NOTICIARI DEL CENTRE 

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÁRIA: 
23 D'OCTUBRE 

El passat 4 d'agost es va rebre una comunicació del Consell Catala de 
l'Esport del Departament de la Vicepresidencia de la Generalitat de Catalunya 
en la que informava al nostre Centre de la impossibilitat de registrar la nova 
Junta sorgida en l'Assemblea del passat 30 de gener. 

El motiu era que la nostra entitat no havia adaptat els seus estatuts a 
la nova redacció establerta en l'article 3 del Decret 215/2008 de 4 de novembre 
en el sentit que els mandats dels membres de la Junta Directiva no poden ser 
inferior a 6 anys ni superior a 8. 

Per aquest motiu es convoca Assemblea General Extraordinaria per al 
proper divendres 23 d'octubre a dos quarts de 9 del vespre en primera convoca
toria i a les 9 en segona, amb el següent ordre del dia: 

Punt únic: Modificació de l'article 21 dels actuals estatuts . 
Redacció actual: L'elecció dels membres de la Junta Directiva es realitza

ra per un període de quatre anys, ... Redacció que es proposa: L'elecció dels mem
bres de la Junta Directiva es realitzara per un període de sis anys, ... 

Els membres de la Comissió Gestora: 
Josep Maria Biosca 
President 

Emi Bravo 
Vicepresidenta 

Júlia Girbau 
Secretaria 

RIFA DE NADAL No 58866 
Teniu a la vostra disposició les participacions per a la rifa de Nadal. 

Aquest any el número amb el que juguem és el 58866. El preu de la parti
cipaci6 sera de 5 euros. Sort a tots! 

3r DUATLÓ 

REUNIÓ DE CONTROLS DEL 3R DUATLÓ 
DE MUNTANYA VILA DE CASTELLAR 

El proper dia 16 d'octubre a les 21:30 de la 
nit, al local del Centre es fara la reunió preparato
ria de controls i altres aspectes. No hi falteu; el vos
tre ajut és imprescindible. Si coneixeu algú que ens 
pugui ajudar, convideu-lo a participar-hi. Gracies. 

3R DUATLÓ DE MUNTANYA VILA DE CASTELLAR, 22 de novembre 
del 2009. 

INSCRIPCIONS: Per transferencia fins el dia 18/11/2009 al compte nú
mero 2074-0248-84-3192619791 de Caixa de Terrassa. Qui opti fer la inscripció 
mitjanr;ant transferencia, haura d'omplir la sol·licitud que esta al web http:// 
centrexcursionista.entitatscastellar.cat, i enviar-la per fax o per correu electro
nic incloent: la sol-licitud, el justificant bancari i la copia de l'asseguranr;a FEEC 
o Triatló. Personalment: Dies 18 i 19 de novembre al local del Centre, C.Colom 



núm. de 7 a 9 del vespre. Una altra opció és dur aquesta mateixa documenta
ció a la recollida de dorsals. També podeu fer-Ia a la botiga Interesport a l'edi
fici del Padock a Sabadell. El tramit sera el mateix: omplir la sol ·licitud i pa
gar-la alla mateix, fent entrega de la fotocopia de l'asseguran9a. 

PREUS: 22 euros (no inclou asseguran9a; preu de l'asseguran9a: 6 euros) . 
Els participants que siguin federats hauran de presentar la targeta a la reco
llida dels dorsals. Socis del Centre, 18 euros. Preu de l'asseguran9a, 6 euros. 
L'ingrés per transferencia dels no federats haura de ser de 28 euros. A partir 
del dia 20 de novembre (indos), les inscripcions s'hauran de fer necessariament 
al local del Centre o bé el mateix dia de la cursa si el nombre de participants 
no excedeix el límit establert per l'organització, i el seu preu sera: socis Centre 
20 euros. No socis 24 euros, i cal incloure l'asseguran9a. 

Més informació al Centre i a la nostra pagina Web. 

Recordant els que ens han avan~at 
Recordarem sempre l'amic Pere Carreras, que aquest estiu ens ha deixat 

sense la seva presencia i companyonia, i sense el suport de radio-aficionat. Com 
vam poder comprovar en el seu comiat a l'església parroquial, són molts els que 
reconeixem el seu exemple i la seva tasca arreu on era present. A reveure, amic! 

EL CAMINAR DEL CENTRE 
ACTIVITATS DELS MESOS DE JULIOL I AGOST 

La porta del cel 
On és la porta del cel?, ens preguntem al comen9ar a caminar. L'hauríem 

de trobar en el decurs de la travessa?, com sera: dalt dels cims o vora de qual
sevol llac?, en una raconada dels diferents colls que travessarem? Hi haura 
peatge!? 

El nom és atractiu, com atractiu és l'entorn del recorregut. Caminar en
tre 2.000 i 3.000 metres té l'encant especial que fa que cada matí no ens plan
tegem res més que gaudir ampliament del recorregut. No hi fa res els desni
vells que es presentin! 

És un gran privilegi el pas a pas per camins empedrats, costeruts, pujar 
per crestes esveltes i agosarades, altives, baixades que no s'acaben mai; trepit
jar camins que són catifes amb tots els colors del verd; disfrutar de les flors que 
ara, a finals d'agost ja comencen a marcir-se encara que deixen ben visibles els 
senyals del que han estat durant tot l'estiu, la seva esplendor de colors, varie
tats, potencia, for9a, suaus aromes irrepetibles. 

I l'aigua? Per tot arreu: llacs petits, assequibles; llacs graos i profunds 
com el del Cercastan (el llac natural més gran i elevat de Catalunya), que al 
capvespre intensifiquen la seva salvatge bellesa quan els colors i la llum juguen 
a donar el millor de sí, alla on el món sembla que s'atura i ens permet gandule
jar dins la sensualitat que ens envolta. Som part de tot plegat i el fet de poder
nos trobar en aquell precís moment fa que estem bé amb nosaltres mateixos i 
amb la naturalesa. Espumes de felicitat, de complicitat amb la magnificencia 
d'unes pedres que fa milions d'anys van donar forma a les muntanyes que ara 
podem contemplar, trepitjar; l'aigua que ens dóna vida, l'herbei que cobreix les 



Vista des del Refugi Certascan amb la Pica al fons 

parcel1es de terra, amb permís dels blocs de pedra quan ens trobem a al<;ades 
considerables. Cada instant és diferent, intens, profund i sempre hi ha aquell 
moment que percebem l'extremadament petits i poca cosa que som davant la 
grandaria que ens rodeja. 

Aquesta travessa transcorre basicament dins el pare natural de l'Alt 
Pirineu, situat al bell mig dels Pirineus, entre la vall d'Aran i el principat 
d'Andorra. Hom pot dir que oficialment ambdues propostes i el seu desenvolu
pament van néixer juntes alla per l'any 2004. 

Fem la volta classica, segons acostumen a dir els organitzadors: 
Tavascan - Bordes de Graus, 350 m. pujada 1 100 m. baixada 1 4,4 km. 

(per fer gust). 
Bordes de Graus - refugi Cercastan, 1.500 m pujada 1 620 m. baixada 1 

12,5 km. 
Cercastan - refugi de Pinet, 1.350 m. pujada 1 1.350 m. baixada 1 13 km. 
Pinet- refugi de Vallferrera, 1.100 m. pujada 1 1.400 m. baixada 1 13,3 km. 
Vallferrera - Tavascan, 1.000 m. pujada 1 1.800 m. baixada 1 19 km. 
No cal dir que hem disfrutat dels pies importants que trobem pel camí 

(Cercastan, Montcalm, Verdaguer, Pica d'Estats, Sotllo, Roca Cigalera), ens 
hem mullat amb la pluja que vam tenir un dia, hem suat amb la calor estiuen
ca i ens hem remullat en alguns de la gran quantitat de llacs que hem trobat 
pel camí. 

En els refugis ens han alimentat bé, recomposem les forces!. En alguns 



La Pica d'Estats 

com Pinet i amb la peculiaritat del Patrik (guarda), acabem la nit, cantant acom
panyant-nos d'algun que altra «txupito». Tot un plaer. 

Hem trobat la porta del cel? Dones, probablement cadascú de nosaltres 
l'hem trobat a la nostra manera, quan en algun moment hem estat sols amb 
nosaltres mateixos, ves a saber , a l'olorar una flor, al sentir l'aire frese dalt d'un 
cim. Que hi fa? Queda dins nostre, en aquells racons tan personals que ens se
ria molt difícil definir amb paraules, ja que tot depen de la sensibilitat amb que 
ens hem acostat a les muntanyes per fer el circuit «La porta del cel». 

Hi hem anat el Ferran Marcos, els socis del CEC Pere Estapé, la Pilar 
Arrufat, la Ma. José Dominguez de la que vull dir que és la socia granadina, 
gran experta en alta muntanya (s'entrena al Veleta, al Mulhacén!!!) que ara a 
finals de setembre marxa amb una expedició per fer l'ascenció a l'Island Peak, 
de 6.173 mt. als himalaies del Nepal. Una fita molt important en el seu extens 
curriculum alpinista. És una dona extraordinaria. Li desitgem tot el millor. 

Begoña Basterretxea 

Una ascensió al majestuós Pujol de la Mata 
El dia 28 d'agost del 2009 !'incombustible castellarenc J. M. Torras Homet 

i la família Masó Garcia de Sabadell (els pares Ernest i Conxita i els fills, Albert 
i Osear, juntament amb el gos Terry), varem visitar aquest privilegiat cim del 
massís de Sant Lloren<; del Munt i l'Obac. Una excursió molt agradable a l'om
bra de pins i alzines ens va conduir a l'encimbellat cim, assolible mitjan<;ant 
uns atletics passatges equipats amb graons artificials. El més prudent de tots 



El Pujol de la Mata i en J. M. Torras. 
Foto: Conxita Garcia Pérez 

va ser el Terry, que va preferir no pujar. 
A dalt varem saludar la bufona ca

pelleta dels terrassencs Amics de la Fari
gola Contenta («The Friends of the Merry 
Thyme»), la qual allotja un Sant Jordi i 
una imatge de la Moreneta. L'extensa pa
noramica ens va delectar amb les vistes 
del Montcau i la Falconera, el llarg tor
rent de Fontfreda, el turó dels Ducs o 
Rocaprenys, l'eixerit Cargol, els turons de 
Puiggili i Cantacorbs, el veí Pujol del Llo
bet, les perfilades Roques de la Coca, etc ... 

Com a colofó d'una ascensió tan in
teressant i rejovenidora varem aportar 
una nova llibreta de registre a la capelle
ta, on últimament el gamberrisme les fa 
desapareixer totes, evidentment sense exit 
Ga es cansaran!) Després ens varem re
frescar a la ventilada xarxa de galeries 
que travessen el turó, abans de la torna
da cap a la civilització amb !'alegria d'ha
ver gaudit, un cop més, de les meravelles 
d'aquest inigualable i estimat massís. 

Osear Masó Garcia 

Al cim. Óscar Masó, J. M. Torras, Conxita Garcia, Albert i Ernest Masó 



ESPELEOLOGIA 
• Dia 1 d'agost: A VENC SERRA DEL GALL (-25m.) Situat al costat de 

la Casa Nova de l'Obac en direcció a Rellinars . El pou d'accés és totalment di
recte sense reinstal -lacions per una rampa tapissada de molsa. La primera sala 
gairebé no té formacions, baixem per la rampa de terra i passem entre blocs 
per accedir a la segona sala i aquí sí que n'hi ha de formacions; també trobem 
una fa mília de salamandres. Del final d'aquesta sala s'accedia a una altra, pero 
l'accés esta totalment obstruit per terra i pedres. Descens realitzat per M. 
Mañosa, J. Navarro i J . Navazo 



• Dia 6 d'agost: COVA BASAURA (5.075 m.) Situada a la provincia de 
Navarra. La boca d'entrada és de grans dimensions i gairebé circular tal com 
s'observa a la foto. No té gaires formacions, el més curiós és tot el sistema de 
galeries i meandres del riu interior que un dia va passar per dins, d'aixo no
més en queda un llac i una petita bassa. Si seguim la galeria principal d'entra
da ens trobem al final un pou d'uns -20 m que ens condueix a l accés més direc
te cap al llac. Tirem enrera i a ma esquerra trobem una formació per la qual 

remuntem i seguim fins arribar a una estreta gatera de 8 m que pa em i arri
bem novament a una amplia sala. Cal destacar que a part d'algun altre pas 
estret per canviar de galeria, tota la cavitat és molt ample i comode de fer . Hi 
ha galeries que semblen autentics col1ectors de sortida d'aigües moderns. Visi
ta realitzada per M. Mañosa i J. Navarro. 

• Dia 9 d'agost: AVENC TXIMUA (-165m.) Situat a la provincia de 
Navarra, al Pare Natural d'Urbasa i Andia. Al voltant de la boca hi ha dues 
tanques de pedra perque no hi caigui el bestiar que pastura pel voltan ts. No
més té un pou aeri d'uns -20m que va a parar sobre un caos de blocs. D'entra
da no té cap formació pero a mida que es va descendint a peu entre els blocs la 
quantitat de formacions va augmentant. Al fons de tot hi ha un llac d'uns 30 m 
de diametre aprox. i uns 5 m de fondaria, estava completament sec. Ens fiquem 
dins el llac per la vora i donem la volta per anar a parar al costat d'unes for
macions que en diuen els «gegants» (els que s'observen a la foto), per remun
tar-los i accedir a una nova galeria amb més formacions d'aquest tipus. 



Aquí també cal destacar que en cap moment ens hem d'arrossegar ni aju
pir-nos, les dimensions de la cavitat són molt grans. Descens realitzat per M. 
Mañosa i J. Navarro. 

• Día 11 d'agost: AVENC SUICIDA (-20m., 305m.) Situat a la provincia 
de Burgos, al terme municipal de Hontoria del Pinar. Per accedir-hi té un pou 
inicial de -20 m en la seva part final aeri. Arribem a una gran sala plena de for
macions per tot arreu, aquí ens traiem l'arnés i tot el material per comenr;ar l'ex
ploració per les galeries, ja que ens trobarem amb passos estrets que amb el mate
rial ens dificultaría la progressió. És una cavitat amb gran quantitat de formacions 
per totes les galeries excepte les terminals queja disminueixen una mica. Des
cens realitzat per M. Mañosa, J. Navarro i J. Navazo. Fotografía de la portada. 
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