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Al desembre:

Número 592 - Desembre 2018

Pujada al Pessebre de la
Castellassa de Can Torras
Castellar amb la Marató
Quinto de Nadal

Colom, s/n - Telèfon 93 714 73 05 - Castellar del Vallès 08211 BCN
e-mail: cecastellar@gmail.com / www.centrexcursionista.entitatscastellar.cat
http://www.facebook.com/ceccastellar
Adherit a la Federació dEntitats Excursionistes de Catalunya i a la Coordinadora dEntitats per la Pedra Seca

2 | Desembre18 - Número 592

Butlletí

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

Sumari

4 Pedra Seca

- Patrimoni Immaterial de la UNESCO

6 Grup de Muntanya

- Primera excursió del cicle Llaberia i Ports
del Grup Muntanya

HORARI DATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns, dimecres i divendres,
de 19,00 a 21,00 obert per a tots els serveis.
Per a qualsevol informació podeu trucar
al telèfon 93 714 73 05
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- Ruta pel terme de Castellar acabada
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- Font dels Trons

9 General

- Sortides diferents grups
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- 53a Pujada del pessebre a la Castellassa

14 Grup Anar-hi Anant

- Activitats pel desembre

15 Grup de Fotografia

- Començar a preparar les fotografies
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- Els dimecres caminem

16 Grup daudiovisuals

- Projecció audiovisual

16 Grup dEspeleologia

- Rutes despeleologia: Cova de poca carn
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- Serra de Llaberia i Masís dels Ports
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MATERIAL EN PRÉSTEC
Per acord de la Junta directiva del passat
16 de maig de 2017, amb la intenció d'evitar malentesos, es modifiquen les condicions del préstec de material en el sentit
de:
1.- En el cas que el soci o sòcia no torni el
material el dia en què s'ha compromès, sense raons de força major, no recuperarà la
fiança.
2.- Cada soci o sòcia només podrà recollir
un màxim de dos elements en préstec,
sempre amb la condició que tots dos destinataris siguin socis.
3.- El soci o sòcia que reculli el material signarà un document en el que constaran les
condicions expressades.

Article
Piolet
Grampons
Raquetes
Arva
Crash-pads (2 unitats)
Slack-line

Fiança
10 
10 
20 
20 
50 
50 
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6

7

8

9

9

10

Sortides i Actes

Els dilluns Entrenament de marxa nòrdica,
Dia 6
Dia 9
Dia 12

a les 19 h al punt de trobada
Tots els grups - Agenda
Pujada del Pessebre a Sant Marc de
Brocà (Bagà)
Tots els grups - Agenda
53a Pujada del Pessebre a la
Castellassa de Can Torras
Tots els grups - Pàg. 14
Dimecres caminem
Tots els grups - Agenda

Dia 14
Dia 16
Dia 23
Dia 29
Dia 30

DESEMBRE

Projecció Audiovisual

Tots els grups - Pàg. 16
Castellar amb la Marató de TV3
Tots els grups - Pàg. 11
Sortida Alta Muntanya
GAME - Agenda
Quinto de Nadal-Grup Familiar
Tots els grups - Agenda
Excursió a la descoberta de Pessebres
per la Serra
Grup Anar-hi Anant - Agenda
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Pedra Seca
L’art de la pedra seca, a la Llista Representativa
de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO
Tècnica i coneixement de la pedra seca consisteix a aixecar qualsevol construcció amb pedres de lentorn immediat sense cap material de cohesió
Aquestes construccions constitueixen un dels elements cabdals del patrimoni etnològic de la pagesia
al nostre país, on nhi ha inventariades gairebé 19.000

Lart de la pedra seca ha estat inclòs a la Llista
Representativa de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Així sha acordat a la 13th Sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de
la UNESCO, celebrada a la República de Maurici.
La inclusió de lart de la pedra seca ha estat presentada en una candidatura conjunta de vuit
estats europeus: Xipre, Grècia, Croàcia,
Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França i Espanya. La
candidatura va ser presentada lany 2017 i el seu
nom oficial és, en anglès: Art of dry stone:
knowledge and techniques (Lart de la pedra
seca: coneixements i tècniques).
Les construccions de pedra seca constitueixen
un dels elements cabdals del patrimoni etnològic del món de la pagesia del nostre país. La
tècnica i coneixement de la pedra seca consisteix a aixecar qualsevol construcció amb pedres
de lentorn immediat sense cap material de cohesió, com ara la calç o el guix. Daquesta manera, sha erigit una gran diversitat tipològica
de construccions, en la seva major part relacionades amb leconomia tradicional agro-ramadera, lexplotació del bosc i labastament daigua: cabanes o barraques, masos, marges,
cisternes, paravents, carrerades o cabanes, aljubs, basses, escales, ponts, estructures de caça,
forns de calç o doli de ginebre, etc.
La pedra seca es practica des de la prehistòria,
sobretot a partir del neolític. A Catalunya en tenim nombrosos testimonis, que shan produït
ininterrompudament des dels ibers (segle VI aC)
fins als nostres dies. Ledat dor de la pedra seca
al nostre país, tanmateix, i a la qual corresponen la majoria de construccions que encara romanen dempeus en lactualitat, va de finals del

segle XVIII fins a finals del segle XIX. En aquesta
època, sincrementa notablement la població i,
fruit de la consolidació del sistema feudoemfitèutic de propietat basat en la parcel·lació de la
terra, es reparteixen nombroses terres del comunals i socupen pràcticament totes les terres
i zones boscoses que fins al moment havien
quedat ermes.
Tradicionalment, els practicants daquesta tècnica han estat persones que combinaven la seva
feina al camp o al bosc amb tasques puntuals
daixecament i restauració de construccions utilitàries, per bé que també hi havia individus i
grups especialitzats en les tècniques més complexes. Amb la crisi dels sistemes tradicionals
dexplotació dels entorns rurals, el primer perfil, tradicionalment el més generalitzat, va davallar de manera dràstica, per donar pas a constructors especialitzats així com a persones que
aprenen i practiquen la tècnica desinteressadament de la mà dassociacions culturals.
Actualment, hi ha gairebé 19.000 construccions
de pedra seca inventariades a Catalunya, segons linventari de Wikipedra, que coordina lObservatori del Paisatge i que es pot consultar
a: http://wikipedra.catpaisatge.net/
Daltra banda, lInventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya té inventariats més de 7.000
elements darquitectura tradicional, bona part
dels quals, tot i que no es poden quantificar
exactament, són construccions de pedra seca.
Es poden consultar en aquest enllaç: http://
cultura.gencat.cat/ca/departament/
estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/
02_patrimoni_etnologic/inventari-del-patrimoni-etnologic/consultaIPEC/
Els mapes daquestes construccions són acces-
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sibles en lenllaç següent: http://cultura.gen
cat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/
organismes/dgcpt/02_patrimoni_etnologic/inventari-del-patrimoni-etnologic/
El Departament de Cultura ha declarat diverses
construccions Bé Cultural dInterès Nacional en
la categoria de
zona dinterès etnològic.
Daquestes zones,
dues ho són exclusivament
per
construccions de
pedra seca: 5 barraques de Montroig del Camp
(Baix Camp), i 13
conjunts de tines
enmig de les vinyes de les Valls
del Montcau (Bages). La zona dinterès etnològic de
les Gavarres també conté construccions de pedra
seca, principalment dos pous de
glaç i un forn de
calç.
Les entitats que es
dediquen a la pedra seca a Catalunya, la majoria de
caràcter local o comarcal,
estan
agrupades sota
lAssociació per la
Pedra Seca i lArquitectura Tradicional (APSAT), hereva de lantiga
Coordinadora
dEntitats per la
Pedra
Seca.
LAPSAT forma part

de lObservatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, que coordina el Servei de Recerca i Protecció de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
Salutacions a tots i felicitacions
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Grup de Muntanya
Tretze amb un dia de sort
Primera excursió del cicle Llaberia
i Els Ports, a la Terra Alta i terres de
lEbre, 28 doctubre.
Pensàvem que seríem menys, perquè el dissabte, dia i nit, havia estat plovent i encara plovisquejava de matinada, amb molt fred i
neu als cims. Finalment fórem tretze els que ens vàrem atrevir a fer
sort tot i la cara damoïnats. Passat Reus, lhoritzó donà senyals de canvi i ens començàrem a
veure les orelles, i arribant al poble de Colldejou
ja no plovia.

Enfilàrem el GR 7 amunt seguint el
projecte den Joan, lorganitzador, i
com que el viatge és una mica llarg,
aviat vam parar a esmorzar.
Continuàrem un breu tram més del
GR 7 i ens desviàrem a ponent per
adreçar-nos al cim de la Mola de
Colldejou (921 m). Quina pujada més
dreta i quanta pedra i vent fred! Arribant al cim sesvaïren les boires i el
sol ens saludà. Quina alegria! Després de fotografiar-nos davant les restes de lantiga torre de comunicacions amb fossat que hi ha al cim,
vam recórrer la carena fins a trobar
el GR 7-3 i davallàrem al coll del Guix.

Quina sifonada! Ara pujàvem per lantic camí
ral (GR 7), empedrat a trams encara, entre
Colldejou i Llaberia. Bona pujada zigzaguejant
fins al coll de Lo Portell (782 m) i dallí, veient
lobjectiu, carenejàrem entre
calcàries roques cantelludes i
erosionades.
Vam passar el Portell de lo
Valent i després ens trobàrem
senyals que duien a la vora
del penya-segat on hi havia
la Foradada (860 m), impressionant, i poc més enllà arribàvem al Pla del Molló i tot
seguit al vèrtex geodèsic de
La Miranda (918 m), al costat
del qual hi ha lestació mete-
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orològica amb el radar de
Tivissa-Llaberia. Quines vistes
als 360 graus! Davallant un
xic, arrecerats del vent, vàrem
dinar de cara al sol i al mar, i
finalment continuàrem per
pista fins a lencantador poblet de Llaberia, on el microbús ens recollí per tornar-nos
a casa. Ni una punyetera gota
de pluja!
Josep Manel

General
Ruta del terme de Castellar acabada

Poc sesperava lorganitzador linterès a participar en aquesta quarta i darrera etapa de la Ruta
del terme municipal de Castellar iniciada lany
passat. El diumenge 4 de novembre, a laparcament del tanatori, ens aplegàrem divuit excursionistes, a part dell, en Jaume Torrens, per resseguir la ruta sota el cel mig cobert, però plàcid
del matí.
Després de recórrer els prop de 4 km de pista
en direcció a La Salut fins arribar al punt dinici
daquest quart tram, atenent les explicacions i
indicacions den Jaume, vàrem davallar vers la
part més baixa de la urbanització de can Canyameres i dallí ens adreçàrem cap a Castellar torrent amunt, amb molt de fang. Primer fins a les
ruïnes de can Faixero i després fins ala propera
i bonica masia de can Quer Vell, acostant-nos

abans a la llera del torrent per veure les
restes del pou amb sínia o bomba manual de la masia. Vàrem esmorzar arrecerats a la façana, de cara a mar. Després vàrem tornar al torrent, penetrant
en la zona boscosa de la riba, entre la
qual en Jaume havia habilitat un senderó, encara que ple dentrebancs i arbres travessats que van donar un cert
regust aventurer al dia. Sortint del bosc,
sempre pujant, vàrem arribar a la pista
carenera del serrat de Pixanúvies, al
marge de la qual ens va mostrar la fita de terme
on les lletres a les cares oposades indiquen Sentmenat/Castellar.
Daquí, davallant una estona fins a tocar la pista
del matí, de seguida ens endinsàrem i travessàrem el torrent de les Velanes, fins a la pista asfaltada del fons que deixàrem aviat, remuntant per
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la línia divisòria, pel camí aixaragallat de la Costa de Caravall, arribant al peu duna enorme torre elèctrica. Aquí davallàrem de nou vers el torrent del Cosidor, el travessàrem i remuntàrem
pel costat de la gran subestació elèctrica a la
carretera de Sentmenat, que creuàrem, enfilantnos de nou per un senderó al mig del bosc
on hi ha una altra fita de terme. Més
amunt una pista ens portà al pont de la
carretera cap a Castellar i pista amunt de
nou vers can Padró, que deixàrem a la dreta. Finalment seguírem la pista passant
per la font seca del Cosidor, pel Casal i
cap al centre de la vila on, ja al local social, es va oferir un refrigeri als participants.
En total vàrem invertir quasi cinc hores a
fer prop dels 15 km del tram de ruta, in-

cloent-hi lesmorzar, les parades despera, fotografies i la recollida dels cotxes.
Cal reconèixer el mèrit a lenorme tasca
desenvolupada per lorganitzador de
tota la Ruta del Terme, fent recerca topogràfica, localitzant les fites normalment ocultes, trobant els senders i obrint
alguns trams embrossats ell mateix o
amb el suport damics del grup de la Pedra Seca del Centre, que disposen deines. De tota aquesta tasca nha deixat el
llegat detallat que ha aparegut en el butlletí durant aquests dos darrers anys, i en un volum enquadernat que ho recull tot, per al Centre. Gràcies, Jaume.
Bona feina i bons records! Fins a la propera.

Grup Anar-hi Anant
Fotografia del Grup Anar-hi Anant, de la instal·lació del pessebre
i el nou rètol a la Font del Trons.

Josep Manel
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General
Sortides
Fotografies de les sortides dels diferents
grups.
Són sortides del mes de novembre.

Grup Marxa Nòrdica

Grup de Muntanya Camí de Terme

Grup Anar-hi Anant Sescorts

Grup GAME al Pedraforca novembre 2018

Grup Muntanya Serra de Llaveria

Grup Natura de Can Jonqueres a la Salut pel riu Ripoll
Grup Dimecres Caminem
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General
Homenatge a dos socis del Centre, el Josep Lleixà i el Toni Penalva
El passat 3 de Juny a Vilafranca del Penedès, en
el marc de la trobada dels 100 cims de la FEEC,
es va retre homenatge a dos socis del Centre
Excursionista de Castellar que van assolir el repte
i que malauradament ens van deixar el passat
2017, el Josep Lleixà i el Toni Penalva. Lacte va
culminar amb la projecció dun vídeo amb fotografies dambdós en algunes de les muntanyes que van ascendir per aconseguir el repte.
Us deixem lenllaç del vídeo per a qui vulgui recordar als dos excursionistes així com algunes
imatges de la trobada.
Enllaç a vídeo: https://www.dropbox.com/s/
5ttywqagmlnwk1j/Pel.l%C3%ADcula%20Fe
ec%20Josep-Toni%20final%20BR.mp4?dl=0

Moment de lentrega dels premis per part de Joan Mª Vives
(creador del 100 cims), Jordi Merino (President de la FEEC),
Jordi Solís (President del CE del Penedès) i Anna Doblas
(Regidora dEsports de Vilafranca).

Foto de grup dels premiats del 2017 per aconseguir els 100 cims

El Josep Lleixà i el Toni Penalva al cim del Canigó al 2014.

Per altra banda, el passat 1 de Setembre, per retre homenatge també als 2, un petit grup damics
(Josep Rodrigo, Jordi i
Joan Ballart, Roger Trunas,
Nàdia Lozano i Lluís Lleixà) vam pujar a la Pica
dEstats per a despedir-los
el més amunt possible
lascensió es va efectuar
per la Vall de Pinet, fent nit
al Refugi, i va acabar sent
molt emotiva, amb el llançament duna mostra de
cendres dels dos al cim
(això sí, regades amb ratafia) i duna foto de grup
on no hi podien faltar.
Foto de grup al cim de la Pica dEstats amb una foto del Josep i el Toni
i les cendres que es van dipositar al cim

Butlletí

Número 592 - Desembre18 | 11

CENTREEXCURSIONISTADECASTELLAR

General
El Centre Excursionista de Castellar
El Centre Excursionista de Castellar juntament
amb un bon nombre dentitats castellarenques,
col·labora en lorganització de les activitats de
Castellar del Vallès amb la Marató de TV3.
Les activitats es realitzaran durant tot el matí
del mateix dia de la Marató, 16 de desembre, a
la plaça del Mirador (en cas de mal temps, es
farà a lespai Tolrà).
Una polsera serà el distintiu que indicarà la
col·laboració amb la Marató i permetrà a les
nenes i nens participar en totes les activitats
organitzades per les entitats.
Des del CEC, organitzem quatre activitats: un
rocòdrom, un taller de plantes aromàtiques, una
xocolateria i una pista de scalèxtric que ben segur seran activitats molt ben rebudes tant per
petits com grans.
En el seu 65è aniversari, el Centre Excursionista
ha promogut aquesta iniciàtica que ha estat
molt ben rebuda per un gran nombre dentitats
de la nostra vila i també per lajuntament que
facilitarà bona part de la infraestructura necessària.
El disseny del cartell ha estat realitzat per la nostra sòcia i membre del grup GAME Núria Cabrera. El cartell ha rebut el vistiplau i la felicitació
per part de la Fundació La Marató de TV3.

Trobaràs la teva polsera de la Marató als comerços de Castellar i al mateix dia 16 a la plaça del
Mirador i també a la parada del carrer Sala
Boadella.
Tots els ingressos seran íntegrament destinats
a la Marató de TV3.
La lluita contra el càncer és cosa de tots, el dia
16 sortim tots amb la nostra polsera i gaudim
de les activitats organitzades.
Una polsera, un món dil·lusions,
de jocs i de solidaritat!

Castellar del Vallès
16 de desembre de 2018
Programa dActivitats

Esbart Teatral

Plantada i ballada de gegants.
Ballada de gegants a les 11:30 h
A la plaça del Mirador
Centre Excursionista de Castellar

Vine a escalar i puja al rocòdrom

Horari: de 10 a 14 h
A la plaça del Mirador
Centre Excursionista de Castellar

Súper pista de scalèxtric
Horari: de 10 a 14 h
A la plaça del Mirador
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Centre Excursionista de Castellar

Taller de plantes aromàtiques per la Marató.
Vine i prepara la teva bosseta amb les olors del
bosc.
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador
Centre Excursionista de Castellar

Xocolata amb melindros per la Marató
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Quiosc de la Plaça del Mirador
Castellers Castellar
Capgirat fent castells!!
Horari: de 10 a 14 h
A la plaça del Mirador
Banc de Sang

lhorari de lautobús del Banc de Sang per latenció als donants serà de les 9,30 h a les 13,30 h
A la plaça del Mirador
Grup Pessebrista Castellar

Retalla les figures del pessebre
Horari: de 10 a 14 h
A la plaça del Mirador.
Grup Pessebrista Castellar

Ball de Bastons

Pinta bastoners i Tasta el Ball de Bastons
Horari: de 10 a 14 h
A la plaça del Mirador
Colònies i Esplai Xiribec

13a Mostra de Caganers i photocall on tothom
shi podrà fotografiar
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador
Associació Bombers Voluntaris de Castellar

Fes de bomber!
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador
Club Escacs Castellar

Esquitx descacs a partides ràpides, simultànies, macro-escacs...
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador
ADF-Castellar

Fes el teu Tió de Nadal i Vesteix-te dADF
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador

Al local del carrer Dr. Pujol, 26, horari especial
Marató TV3 ampliem lhorari dobertura de lexposició de Diorames Temàtics i sobre modelisme amb la gran maqueta de trens de 12m2 de
10:30 a 14:30 h i de 17 a 20 h.

Club Basquet Castellar

Grup de Teatreros de lAMPA
del Sol i la Lluna
A les 11:30 i a les 13:00 h Representació de
lobra El Conte de Nadal de Charles Dickens

Corre per la Marató
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador

Encistella per la Marató
Horari: de 10 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador
Club Atlètic Castellar

versió infantil (durada aproximada 40 minuts).
Ubicació: LA SALA DACTES DEL CENTRE EXCURSIONISTA CASTELLAR. - Representada pel
grup de Teatreros de lAMPA del Sol i la Lluna -.

Grup Musical Lòxias

Hoquei Club Castellar

Grup Musical The Kings Kiss

Circuit OKEY-HOQUEI per la MARATÓ
Horari: de 10 a 14 h
A la plaça del Mirador

Concert
Horari: de 12 a 13 h
Lloc: plaça del Mirador
Concert
Horari: de 13 a 14 h
Lloc: plaça del Mirador
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General

9 desembre
53a PUJADA DEL PESSEBRE
A LA CASTELLASSA DE CAN TORRAS

Obra den Josep Llinares Guibernau

És una activitat del Centre. Per això esperem pujar-lo al
cim de la Castellassa de can Torras amb la vostra presència i suport el proper diumenge, dia 9 de desembre.

PROGRAMA

7:30 sortida a peu del Centre amb el Pessebre. Si aneu en cotxe, a les 9:00 a laparcament del
Girbau, entrada del Parc.
9:30 al coll de Grua, recollida de lavituallament i trasllat a la Castellassa.
10:15 esmorzar plegats al pla del coll i trasllat del Pessebre al peu de la roca.
11:00 cantada de nadales amb els grallers i tast de torrons, i els menuts a fer cagar el Tió mentre
els escaladors pugen i instal·len al cim el Pessebre. Recollida i comiat.
Recomanació: Portar bastons per ajudar-se, qui ho necessiti. Prudència amb els menuts!
Qualsevol pregunta o oferiment al 93 714 73 05 (Centre) o al 672 134T833 JMl.
Que sigui una matinal familiar més per recordar!

Grup Anar-hi Anant

DESEMBRE
Dia 9: Portada del pessebre a les Castellasses.
Dia 16: Participació en les activitats de la Marató de TV3.
Dia 30: A la descoberta de Pessebres per la Serra.
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Grup de Fotografia
Les bases del 30eèconcurs de fotografia ja sestan acabant de preparar i sortiran en el
butlletí especial del mes de gener.
Però perquè pugueu començar a preparar
les fotos, us avancem els temes:
Lliure, Fotografia Nocturna, Tradicions,
La Pedra Seca i el Saló de Muntanya
La primera entrega serà el dia 18 de gener
i el tema es LLIURE.
Animat i participa!
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Grup audiovisual
PROJECCIÓ AUDIOVISUAL
El proper divendres 14 de desembre a les
20:30 h, a la sala de projeccions del Centre Excursionista de Castellar del Vallès, vindrà lalpinista Sergi Mingote a fer la projecció de
laudiovisual K2 + Broad Peak + Manaslu, 72
dies al límit.
El juliol de 2018,
Sergi Mingote, va
pujar als cims del
Broad
Peak
(8.047 m) i el K2
(8.611 m) en tan
sols una setmana,
i dos mesos després, el 25 de setembre va ascendir el Manaslu.
Daquesta manera, ha aconseguit

trepitjar el cim de tres 8.000 en només 72 dies.
És el 7è escalador del món que ho aconsegueix
sense lajuda doxigen artificial.
El cim del Manaslu significa el seu setè 8.000,
després del doble ascens que va fer a lEverest
per els vessants nord i sud. Totes aquestes fites
formen part del seu projecte 3x2x8000 Solidary
Project, amb el qual vol demostrar les capacitats dels discapacitats, ascendint a 6 vuit mil
en 365 dies. Si ho aconsegueix, serà un nou Rècord Guinness.

Grup dEspeleologia
Rutes d’espeleologia: Cova de la poca carn
MUNICIPI: Sant Jaume dels Domenys (Baix
Penedès)

COORDENADES UTM-ETRS89: 31T 377534

4573221 // 212m s.n.m.
DESNIVELL: 0m
RECORREGUT: 17m

SITUACIÓ:

Sota terra
Cap al km 25 de la carretera TV2122 de Sant Jaume dels Domenys a La Torregassa, agafarem
el desviament cap a la barriada de
Sant Jaume dels Domenys anomenada
LHostal, passat el primer grup de cases i abans
darribar al segon grup de cases de lHostal de
Dalt, agafarem el desviament de lesquerra que
es dirigeix a Can Pedro fins a arribar al pont del
Torrent de Sant Marc.
La cova es troba a uns 280 m aigües amunt sortint des del pont, en la vessant hidrogràfica dreta
del torrent, i sobre el marge dunes vinyes on
alguns arbustos i arbres dissimulen lentrada.

DESCRIPCIÓ:

Cavitat amb una cambra principal de bones dimensions i terra terrós. A la paret E de la cam-
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bra principal hi ha una petita plataforma dobra de blocs de pedra.
La cavitat sendinsa alguns metres més
en direcció S i SE per dues extensions
independents on lacumulació de terra
ha limitat lalçada del sostre, acabant
ambdues en dos conductes impenetrables.

TOPOGRAFIA:

FOTOGRAFIES:

Imatge de lentrada.

Imatge de la cambra principal.

Imatge interior de la boca.

Detall conducte impenetrable.
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