FITXA DE LES SORTIDES
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA

TÍTOL DE L'ACTIVITAT: Grotte de l’Aguzou
DIA: 15 i 16 de Juliol de 2017
LLOC I HORA DE SORTIDA: Dissabte 15/07/2017 a les 12:00 des del camp d’Esports.
Cal que em comuniqueu els que vulguin venir, per saber la quantitat de gent i la
disponibilitat. Possiblement s’haurà de canviar de dies, ja que es una cova amb visita
concertada.
M’ho hauríem de fer saber abans del dia 09/07/2017 per saber si hi ha disponibilitat.
COORDINA: Antoni Satorra
679990617
asatorra@ono.com
BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Activitat oberta a tothom (no cal ésser espeleòleg).
Es tracta d’anar a aquesta cova al sud de França prop de la població d’Axat 3:30 hores
per arribar-hi des de Lleida, passant per Puigcerdà i Mont-Louis i desviar-nos cap a
Formiguere arribant a Axat i acampar a “Le Moulin du pont d’Alies” per passar la nit per fer
la cova al dia següent.
La cova s’hi entra amb guia, ens endinsa a una meravella subterrània difícil d’explicar amb
tot tipus de formacions, la durada de l’exploració dura entre 7 i 9 hores, a mitja ruta hi ha
com un hivernacle per poder menjar i aprofitar per fer les nostres necessitats en pots
estancs, que el guia s’emporta a l’esquena al sortir.
Cal baixar i pujar per escales metàl·liques (assegurats) i ni que sigui una cova fàcil, cal
estar una mica en forma degut mes que res a la durada.
El preu de l’entrada és de 60 euros.

DIFICULTAT: Mitjana
Temps aproximat: Entre 7 i 9 hores.
MATERIAL NECESSARI: Cap, roba d’abric i bon calçat que es pugui embrutar, botes
d’aigua es ideal, el casc, arnés i llum van inclosos en el preu de l’entrada.
Menjar d’atac per menjar dins de la cavitat.
LLICÈNCIA FEDERATIVA .

Una de les escales d’accés.

Hivernacle dins de la cavitat.

Cristalls i estalagmites

La joia de la cova.

Formacions d’aragonita.

Avis Legal: En compliment de la LLEI 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les
seves dades personals seran introduïdes en el nostre fitxer de FITXESOCIS automatitzat de dades personals, amb la finalitat de:
Gestió d´activitats associatives, culturals, recreatives, esportives, socials i realitzar fotos per al lloc web del Centre. Pot exercir els seus
drets d’accés, modificació, cancel·lació, oposició i revocació d'aquestes dades, a l'adreça: C\ COMERÇ 25 amb codi postal 25007 de
LLEIDA o a cel@cel.cat

