SORTIDA DE
DESCOBERTA DE

L´ESPELEOLOGIA

PROGRAMA
LLOC DE TROBADA

INSCRIPCIONS
Nom_______________________________
Cognoms____________________________

Àrea d’esplai de la Salut a Collbató (Montserrat).

Edat_______________________________

https://maps.google.com/?cid=3317938684042287078

COVA FREDA (MONTSERRAT)
DIUMENGE 03/02/2019

HORARIS
Hora
de
trobada
del
grup:
10.00 h.
Explicació i aproximació a la cavitat: de 10 h a 11 h.
Fi de l’activitat: entre 14 h i 14.30 h.
Qui vulgui es podrà quedar a dinar a l’àrea de pícnic
on hem deixat els cotxes i després tindreu la
possibilitat de practicar l’escalada per completar el
dia..

Correu electrònic______________________
T. contacte__________________________

Soci de la UES:

SI

NO

Federat:

SI

NO

Desitjo rebre informació de la sortida per :
Whatssap

MATERIAL NECESSARI

Heu fet espeleologia abans:

Roba d’esport i calçat adequat per caminar per
muntanya (bambes i/o botes trekking) i que es pugui
embrutar.
Llanterna.
Roba de recanvi per canviar-nos un cop finalitzada
l’activitat d’espeleologia.
Motxilla per portar una mica d’aigua per dins la
cova.

Disposeu de transport particular pel dia de la
sortida:

SI

Mail

SI

NO

NO

Us quedeu a dinar a l’àrea de picnic després de
la visita a la cova:

SI

NO

Tinc frontal:

SI

NO

Coneixeu als guies:

SI

NO

INFORMACIÓ DEL GUIES

INFORMACIÓ GENERAL

INSCRIPCIONS

Les característiques amples i amables de la cova fan
que sigui una cavitat accessible a tothom i no és
necessària experiència ni condició física especifica
per poder visitar-la. Només cal tenir ganes i
nosaltres

ens

encarreguem

de

la

resta.

Ideal per tota mena de públic: nens, famílies, joves i
no tan joves... Etc.

secretaria de la UES
Ens trobaràs a:
Carrer de la Salut, 14 -16, Sabadell, 08202
T: 93 725 87 12.
Horaris: de dilluns a divendres de 18 a 21h i dimarts
i dijous també de 10 a 12h

PREU SORTIDA:
MARIA REYES MOLINA

CARLOS FERNÁNDEZ

TD2 EN ESPELEOLOGIA

TD2 EN ALTA MUNTANYA

Nº INSCRIPCIÓ REP 601

Nº INSCRIPCIÓ REP 638

Fa més de 10 anys que fem guiatges amb grups de
totes les edats i adaptant sempre les activitats a
les

característiques

dels

participants.

Volem transmetre la nostra passió, la nostra il·lusió i
gaudir

plegats

de

moments

inoblidables.

Com a formadors sabem la importància que té
iniciar-se amb seguretat i comoditat per poder
gaudir

de

l'activitat.

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb
nosaltres i estarem encantats de contestar les
vostres preguntes.

Per socis UES.......................14 €

LA COVA FREDA
Malgrat ser una cavitat molt coneguda des de temps

Per no socis UES....................18 €

immemorables, no consta en els antics catàlegs i no
serà fins al 1922 que Josep Colomina realitza les
primeres excavacions arqueològiques a la cova.
El 1980 s'aixeca la topografia de la Cova Freda.
L'accés es troba a 15 minuts caminant des de
l'aparcament

dels

cotxes.

Té

un

recorregut

horitzontal de 232 metres i un desnivell de 16
metres.

EL PREU INCLOU
Material tècnic específic per l'activitat
Fotocòpia de la topografia de la cova
Tècnics titulats
Vídeo reportatge de la sortida
Diploma d'assistència.
Tastet d'escalada per a després de dinar (qui es
vulgui quedar a dinar a l'àrea de pícnic)
Assegurança.

EL PREU NO INCLOU
T. Carlos: 638165565

Llanterna (podeu sol·licitar que els guies us deixin una)

T. Mari: 609549336

Transport

CIM1234CIM@hotmail.com

Àpats ni begudes

Posem a la vostra disposició els nostres
coneixements i la nostra experiència !

Tot el que no estigui en l'apartat inclou.

