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Canalda, al municipi d’Odèn (El Solsonès), va rebre la primera 
visita dels espeleòlegs el 1962. Amb l’hospitalitat de la seva 
gent, aquest poblet de muntanya es va convertir en “el camp 
base” de l’Operació Solsonès, un seguit de campanyes 
espeleològiques que han passat a formar part de la història de 
l’espeleologia catalana.

Des d’aleshores, Canalda ha estat un referent de
col·laboració entre la gent del territori i aquella que,
durant més de mig segle, ha anat aportant els seus
coneixements al municipi explorant i estudiant les seves
nombroses cavitats subterrànies. La majoria, excavades
en conglomerats, com l’avenc Montserrat Ubach, explorat el 
1963, que va ser rècord de profunditat de Catalunya i el més 
fons del món en aquest tipus de material i que forma part 
important del patrimoni geològic de Catalunya. 

Ara, com exemple d’aquesta col·laboració entre tots dos 
col·lectius, la Comissió Cultural Canalda 1.100 anys i la 
Federació Catalana d'Espeleologia, amb la seva Comissió per a 
la  Protecció de l'avenc Montserrat Ubach, organitzen 
conjuntament el Simposi de Conglomerats i Geoturisme del 
Solsonès, amb la participació d’experts, científics i personalitats 
rellevants del món de la divulgació i la conservació del patrimoni 
geològic i amb el suport institucional.

El Simposi s’emmarca dins la 1a. Convenció Internacional 
d’Espeleologia que organitza la FCE el maig del 2015 a 
Barcelona, un esdeveniment espeleològic de rellevància 
internacional.

Sens dubte aquest Simposi contribuirà a incrementar el 
coneixement i la potenciació d'un territori amb una gran riquesa 
paisatgística on conglomerats, fenòmens càrstics i biodiversitat 
formen part important del seu patrimoni natural. 

President del Simposi
Dr. Josep Mª Mata
Magister Honoris Causa 
de la UPC i President del 
Comitè Científic del 
Geoparc de la Catalunya 
Central. 

Àmbits d’interès 

Geodiversitat
Biodiversitat 
Patrimoni Natural
Patrimoni geològic i miner 
Espeleologia 
Carst
Geoconservació
Territori i sostenibilitat
Geografia del Solsonès 
Geoturisme
Protecció de la natura 
Parcs geològics i 
geoparcs
Directrius de gestió de la 
natura
Medi ambient
Turisme rural
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President Simposi:

Dr. Josep Mª Mata, geòleg, Magister Honoris Causa de la UPC i 
President del Comitè Científic del Geoparc de la Catalunya Central 

Comitè d’Honor

Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Ivan Tibau, Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Joan Reñé, President Diputació de Lleida
Joan Solà, President Consell Comarcal del Solsonès
Andreu Alet, Alcalde-President Ajuntament d’Odèn
Valentí Garrigasait, President EMD de Canalda
Gerard Esteva, President Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Hilari Moreno, President Federació Catalana d’Espeleologia
Ramon Pujantell, President Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys
Jordi Albets, President Centre Excursionista del Solsonès

Ajuntament d’Odèn

EMD Canalda
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Comitè Científic 

Josep Mª Mata, President del Comitè Científic del Geoparc de la Catalunya Central
José Mª Calaforra, Unión Internacional de Espeleología. Comisión Protección
del karst y las Cavidades (UIS)
Ferran Climent, Director Científic del Geoparc de la Catalunya Central
Anna Omedes, Directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Nadia Herrero, Secretària de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad
Geológica de España
Ramon Pérez, President de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs. Delegació Catalunya. 
(COLGEOCAT)
Ana Isabel Ortega, Presidenta de la Sociedad Española de Espeleología y 
Ciencias del Karst (SEDECK)
Adolfo Eraso, Glaciospeleòleg, geòleg Dr. Honoris Causa. President de GLACKMA
Florentí Fadrique, President Associació Catalana de Biospeleologia
Pau Pérez, Geòleg i geògraf, membre del Comitè Científic de les Muntanyes
Ferran Cardona, Geòleg
Albert Martínez, Geòleg 

Comitè Organitzador

Lluís Auroux, Eduard Badiella, Marcel Camps, Francesc Cardeña,
Pere Corominas, Jenar Indurain, Jordi Lloret, Josep Mª Mata, Joan Pallisé, 
Pau Pérez, Ramon Pujantell, Josep M. Victòria 

Montserrat Ubach: Coordinació Comitès 
Salvador Vives: Secretari Simposi
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SIMPOSI DE CONGLOMERATS I GEOTURISME DEL SOLSONÈS

Activitat Pre-Convenció Internacional d’Espeleologia
Federació Catalana d’Espeleologia

Dies: 25 i 26 d’abril 2015. 
Lloc: Canalda (Odèn, el Solsonès, Lleida). Antiga escola municipal. 
Organitzen: Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys.
Federació Catalana d'Espeleologia. Comissió Protecció avenc Montserrat Ubach. 

PROGRAMA DE PONÈNCIES I EXCURSIONS

Dissabte 25 d’abril 

9,30. Inauguració. Sr. Andreu Alet, Alcalde d’Odèn. Sr. Hilari Moreno, President de la 
Federació Catalana d’Espeleologia. Dr. Josep Mª Mata, President del Simposi. 

Ponències

10,00. Lluís Parcerisa, escalador. Terreny d'aventura: Vies d’escalada a la roca de 
Canalda.  

10,15. Jordi William, Director General de Turisme de Barcelona. Turisme - noves 
experiències. Barcelona, una referència pel turisme de muntanya.

10,30. Ferran Cardona, geòleg. Carstificació en conglomerats. Principals coves i avencs 
del Solsonès. L’avenc Montserrat Ubach, descripció i espeleogènesi. 

10,45. Josep Mª Mata, geòleg. De Vilamala a Cambrils. Principals punts d’interès 
geodidàctic i patrimonial. Proposta de Parc Geològic del Solsonès-Alt Urgell (Termes 
Odèn-Alinyà).

11,00. Break

11,15. Sr. Josep Enric Llebot, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya. Sobre la declaració de l’avenc Montserrat Ubach com Geosite i el seu 
interès geoturístic i patrimonial.

12,00. Excursions geodidàctiques

Desplaçament de Canalda a Cavallera en cotxes particulars. Recepció a Cavallera Alta. 
Passejada geodidàctica pel Camí Ral de Baix fins el mirador de l’avenc. Explicacions “in 
situ” sobre la formació d’aquesta cavitat i la seva relació amb l’evolució del relleu, a càrrec 
dels geòlegs Dr. Josep Mª Mata, Ferran Cardona i Albert Martínez.
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14,30. Desplaçament en cotxes particulars de Cavallera a Cambrils (Odèn). 

15,00. Dinar de restaurant a Cambrils. 

16,00. Visites didàctiques al Salí de Cambrils i a l’Esllavissada de Santa Bàrbara (La 
Tartera). Explicacions del Dr. Josep Mª Mata sobre l’esllavissada i les esquerdes, 
patrimoni geològic del Solsonès i exemple dels nombrosos fenòmens de formació de 
cavitats subterrànies a Catalunya per descompressió d‘escletxes i desplaçament de 
cingleres.

18,00. Premis del concurs de fotografia “Canalda: coves, natura i gent”, organitzat dins 
les activitats del Simposi. Projecció de fotografies premiades. Lliurament de trofeus als 
guanyadors. Lloc. El Salí de Cambrils.

19,00. Temps lliure: Visita recomanada a Sant Llorenç de Morunys, a la Vall de Lord. 
Sopar i pernoctació, a escollir entre les diverses alternatives de turisme rural, hotels  i 
càmping de la zona.

Diumenge 26 d’abril

9,30 Recepció i observacions sobre la jornada anterior.

Ponències

10,00. Albert Martínez, geòleg. Conglomerats: formació i distribució a Catalunya. 
Conglomerats pirinencs. Aflorament Unitat Sant Llorenç de Morunys. Odèn: entre els 
conglomerats i la calcària. 

10,15. Lluís Auroux, espeleòleg. Societat Catalana de Biospeleologia. SIE de l’Àliga. 
Coneixement actual de la fauna subterrània de les cavitats del Solsonès.

10,30. Marcel Camps, geògraf. Ús social de camins i corriols: de la necessitat al lleure.

10,45. Víctor Ferrer, fotògraf professional. Presentació del 2n volum del llibre Cavitats 
en conglomerats de Catalunya que inclou les més importants del Solsonès. 

11,00. Break.

11,30. Teresa Prat (El Call, Odèn), Agroturisme. Conservació del territori. 

11,45. David Guixé, biòleg del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Grup de 
Natura del Solsonès - Centre d'Estudis Lacetans. Dominis de vegetació i flora i fauna 
singulars dels ambients rupícoles del Solsonès.
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12,00. Desplaçament en cotxes particulars des de Canalda al poble rural Puig-
arnau Pubilló. Exemple de turisme rural i condicionament de camins i equipaments 
lliures per a tothom. Observacions sobre el paisatge i els factors geològics que 
condicionen la seva morfologia: les coves dels Moros, roca de Canalda i altres 
formacions en conglomerat i zona de contacte amb les calcàries. 

14,00. Dinar a Puig-arnau Pubilló.  

Sobretaula amb cloenda del Simposi a càrrec del Sr. Hilari Moreno, President de la 
Federació Catalana d’Espeleologia i del Sr. Ramon Pujantell, President de la 
Comissió Cultural Canalda 1.100 anys, amb lliurament de diplomes a tots els 
inscrits al Simposi.

16,30. Excursions geodidàctiques.

Opció 1: Perdiu amunt: Camí molt fàcil amb retolació informativa sobre la flora que 
discorre per la base de la cinglera, veient-se balmes i passant al peu d'una via 
ferrada, fins el Salt de la Perdiu, bonica cascada -quan porta aigua- d'uns 40 metres 
d'alçada en tres esglaons engorjats amb formes d'erosió.

Opció 2: Perdiu avall: Camí fàcil fins la “Reixa”, que havia servit d’amagatall, i el 
pont suspès amb espectaculars exemples de nòduls conglomeràtics. Opcionalment 
es visita el Forat Negre i qui disposi d’arnès, baga d’ancoratge i assegurança 
federativa pot travessar el fotogènic pont suspès i fer un curt passamans equipat 
per la paret dins la rasa.

Nota: Cap excursió apropiada per a persones amb mobilitat reduïda.
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RESUMS DE LES PONÈNCIES 

Dissabte 25 d’abril 

10,00. Lluís Parcerisa, escalador.

Terreny d'aventura: Vies d’escalada a la roca de Canalda.  

Si ens ho parem a pensar fredament, possiblement l’espeleologia sigui l’esport més antic 
que existeix. I és que la necessitat vital dels nostres ancestres per trobar un aixopluc on 
viure el va fer imprescindible.

L’escalada, per contra, només respon a una necessitat purament espiritual. Una necessitat 
de saciar les ànsies aventureres dels més valents. I en aquesta comarca parlar d’escalada 
i aventura és parlar de Canalda.

Amb aquesta curta presentació veureu una petita mostra del que és l’escalada canaldera
però que ni de bon tros pot plasmar les sensacions que té l’escalador en assolir el seu 
cim. 

10,15. Jordi William, Director General de Turisme de Barcelona. 

Turisme - noves experiències. Barcelona, una referència pel turisme de muntanya.

Barcelona es troba a menys de dues hores dels Pirineus catalans, un extens conjunt de 
muntanyes amb cims de fins a 3.000 metres d’alçada. En aquestes muntanyes es troba el 
riu Noguera Pallaresa, considerat com un dels millors rius d'Europa per practicar esports 
d’aigües braves. Compta amb 60 quilòmetres navegables i diferents nivells de dificultat. 
Els Pirineus catalans ofereixen la travessa anomenada Carros de Foc, una ruta de 
senderisme circular de 55 quilòmetres de llarg, nou refugis de muntanya i un desnivell 
acumulat de 9.200 metres. 

Tot aquest terreny ofereix les condicions idònies per a practicar una àmplia gamma 
d’esports i activitats a l’aire lliure: esquí, alpinisme, ciclisme, ràfting o equitació. A més, els 
Pirineus catalans presenten una gran biodiversitat, caracteritzada per l’existència d’espais 
naturals protegits com el Cap de Creus. Pel que fa l’aspecte cultural, hi ha diverses 
construccions patrimoni cultural i de la Humanitat per la UNESCO, com les vuit esglésies 
romàniques de la Vall de Boí. 
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10,30. Ferran Cardona, geòleg i espeleòleg.

Carstificació en conglomerats. Principals coves i avencs del Solsonès. L’avenc 
Montserrat Ubach, descripció i espeleogènesi.

La ponència exposa els grans trets del patrimoni espeleològic de la comarca del 
Solsonès. Analitza dades estadístiques sobre la distribució geogràfica de les cavitats, 
com també sobre la seva ubicació en funció de la litologia on es troben: calcàries i 
conglomerats.

Després de fer una síntesi de les característiques de les cavitats solsonenques, es descriuen 
les cavitats més representatives de la comarca, per a finalitzar amb una més detallada 
descripció de l’avenc Montserrat Ubach.

En fer-la, s’aborden els trets generals de la carstificació en conglomerats, molt presents 
a la comarca. De manera particular, s’analitzen els diferents factors que han intervingut 
en la gènesi i en la morfologia de l’avenc Montserrat Ubach, i es posa especial èmfasi en 
la descripció de les perles de caverna, de les que aquesta cavitat és un bon referent.

La ponència s’exposa amb l’acompanyament d’una presentació en Power-Point. 

10,45. Josep Mª Mata, geòleg. President de la Comissió Científica del Geoparc de la 
Catalunya Central. Museu de Geologia de la UPC. EUPM – UPC. Manresa.

De Vilamala a Cambrils. Principals punts d’interès geodidàctic i patrimonial. Proposta de 
Parc Geològic del Solsonès-Alt Urgell (Termes Odèn-Alinyà).

En aquesta ponència es presenta una modificació d´un treball fet l´any 2003 (Mata-Perelló
2003), relatiu a aquest mateix territori. Efectivament, en aquests moments vam presentar 
diverses propostes arreu de Catalunya a diferents congressos. Per una banda una relativa a la 
comarca del Bages, que s´ha fet realitat convertint-se en el Geoparc de la Catalunya Central. 
Tanmateix una dedicada a la comarca de la Noguera i una altra als dos Pallars, que estan a 
punt de fer-se realitat en el nou Geoparc de la Conca de Tremp i del Montsec.

Així, ara rellancem la del Parc Geològic i Miner del Solsonès - Alt Urgell, que difícilment podrà
arribar a ser un geoparc, per la proximitat dels dos veïns, no pas per manca de mèrits. En 
canvi, si que pot esdevenir un Parc Geològic i Miner que es pugui coordinar amb el Geoparc de 
la Catalunya Central (situat al Sud) i amb el futur Geoparc de la Conca de Tremp i del Montsec
(que acollirà el terme de Coll de Nargó). 

Referència bibliogràfica: Mata – Perelló, J. M. (2003).- El Parque Geológico y Minero del Solsonès – Alt Urgell. Actas 
del V Simposio Latino sobre Geología, Minería, Medio Ambiente y Sociedad. SEDPGYM – Ajuntament de Vilanova
de Meià, pp. 117 – 130. 
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Diumenge 26 d’abril

10,00. Albert Martínez, geòleg i espeleòleg, vocal de l’Il.lustre Col·legi Oficial de Geòlegs. 
Delegació de Catalunya (COLGEOCAT). 

Conglomerats: formació i distribució a Catalunya. Conglomerats pirinencs. 
Aflorament Unitat Sant Llorenç de Morunys. Odèn: entre els conglomerats i la 
calcària.

Els Pirineus són una serralada formada per la col·lisió entre les plaques ibèrica i europea. 
Va començar fa uns 70 milions d’anys i va acabar fa uns 25. Aquest xoc entre plaques va 
originar uns esforços de compressió col·losals que van amuntegar grans unitats de roques 
unes a sobre de les altres. El resultat és la serralada de muntanyes actual. La majoria de les 
roques són calcàries que provenen de sediments que es van dipositar en el fons del mar. 
Però arriba un moment que les unitats apilades comencen a sortir del mar i formen els 
primers relleus. 

Aquests s’erosionen i generen una gran quantitat de conglomerats que es dipositen en 
conques continentals. La darrera unitat que es va emplaçar, té roques calcàries de més de 
70 Ma i va encavalcar, a través d’una gran falla, per sobre de conglomerats més moderns 
(25 Ma). Aquesta és la falla més important dels Pirineus i passa per la zona de Canalda, 
posant en contacte calcàries i conglomerats d’edats molt diferents.

10,15. Lluís Auroux, espeleòleg. Associació Catalana de Biospeleologia; SIE de l’Àliga

Coneixement actual de la fauna subterrània de les cavitats del Solsonès

Els anys 60 es van iniciar unes importants activitats espeleològiques al Solsonès, fruit de les 
quals es van descobrir diverses noves espècies de fauna subterrània.

A qualsevol cova, avenc, mina, etc., hi viu una fauna característica del sota terra. Està
emparentada amb els seus mateixos representants exteriors, però posseeix unes 
característiques molt particulars, fruit de les modificacions i adaptacions a què ha estat 
sotmesa al llarg de milions d’anys, des de quan van colonitzar aquest medi hipogeu.

Parlarem dels principals grups de fauna que trobarem adaptats en aquest medi. Hi ha 
mamífers, amfibis, etc., però el grup més important és el dels artròpodes: insectes, aràcnids, 
crustacis, miriàpodes, etc.

Haver colonitzat el medi subterrani, els ha ocasionat una sèrie de modificacions que, ara, 
els impedeixen retornar a viure a l’exterior, pel que han quedat confinats a una mena de 
presó que, tot i no tenir portes, els impossibilita la sortida.

Presentarem una mostra de tots aquests grups de fauna característics del medi subterrani, 
que tenen representació en les cavitats del Solsonès.
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10,30. Marcel Camps Colomés, geògraf. Comissió Cultural Canalda 1100 anys. 

Ús social de camins i corriols: de la necessitat al lleure.

Els camins, des de temps immemorials, han tingut una funció social primordial: per comunicar 
vivendes i poblats, per accedir als camps, als mercats, als llocs de culte... s’usaven per 
necessitat. Amb l’aparició de nous mitjans de transport van aparèixer noves infraestructures i 
les vies tradicionals van caure en l’oblit. L’excursionisme va recuperar alguns d’aquests 
camins, a Canalda això passava després de cinquanta anys d’abandó. Arreu, molts dels antics 
camins han passat de ser el suport d’una necessitat a usar-ne per al lleure. 

Però no tots els camins són iguals, el relleu i la funció n’ha determinat la forma: camins de 
bast, d’arrastrar, de desemboscar, ramaders... L’orografia complicada de Canalda ha 
configurat una xarxa de camins particulars que no tenen res a veure amb la Terra Baixa.

10,45. Víctor Ferrer, espeleofotògraf. Flash Black Corb Fotografia i Exploració Subterrània. 

Presentació del 2n volum del llibre de cavitats en conglomerats de Catalunya. “Coves, 
avencs i barrancs en conglomerat i l’Avenc Montserrat Ubach”.

Catalunya té interessants avencs i coves excavades al conglomerat. L’autor, amb la 
col·laboració de la Secció d’Investigacions Subterrànies del Centre Excursionista de Terrassa, 
ha obtingut una gran col·lecció de fotografies de les coves i avencs formats en aquest material
que han estat publicades en el primer llibre dedicat a Sant Llorenç del Munt, l’Obac i 
Montserrat. 

El segon volum d’aquesta obra, amb el qual s’està treballant, inclou com cavitat molt important 
l’avenc Montserrat Ubach. En la classificació de fondàries a nivell mundial aquest avenc se 
situa en cinquè lloc amb una profunditat de -202 m. Ha estat la primera cavitat fotografiada pel 
seu valor ecològic, històric i paisatgístic. 

Els barrancs que s’obren en conglomerats i que tant abunden als entorns de Canalda, tindran 
un lloc destacat en aquest segon volum. El llibre també dedicarà una visió a la biodiversitat, 
hidrologia, geologia, topografia, fauna i vegetació. La ponència se centrarà en la classificació
mundial de cavitats en conglomerat i en un reportatge fotogràfic inèdit de l’avenc Montserrat 
Ubach.

11,30. Teresa Prat. Turisme rural El Call, Odèn. 

Agroturisme. Conservació del territori. 

-Conservació del patrimoni rural. Consolidació de les cases de pagès.
-Continuïtat de les explotacions agràries (agrícoles-ramaderes-forestals-turístiques-
cinegètiques).
-Agroturisme com a mitjà per conèixer i donar a conèixer el territori.
-Activitats esportives, culturals, d’oci per conèixer i donar a conèixer el territori.
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-Relació personal amb els hostes. Un enriquiment en que tots hi sortim guanyant.
-Empresa familiar amb gestió pròpia proporcionant llocs de treball i vida al municipi.
-Importància especial al paper de la dona en la gestió, conservació i manteniment de 
l’agroturisme.
-Recuperació i transmissió de les nostres tradicions i formes de vida en contrast i paral·lelisme 
amb la modernitat.
-Sostenibilitat, educació ambiental, (biomassa, plaques solars, recollida selectiva, hort
ecològic, animals de granja...).
-Respecte a la natura, observació i coneixement del món animal i de les plantes.

11,45. David Guixé, biòleg del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Grup de Natura del 
Solsonès - Centre d'Estudis Lacetans. 

Dominis de vegetació i flora i fauna singulars dels ambients rupícoles del Solsonès.

El nord del Solsonès és especialment ric en elements geològics i relleus excepcionals.
En efecte, en aquests ambients rupícoles prepirinencs es concentra una gran
biodiversitat.

Unes 1.500 ha de la comarca es consideren cingleres i roquissars. Aquests ambients
lligats als afloraments rocosos de natura calcària, es desenvolupen amb força des de
l’estatge montà fins al subalpí, dels 900 als 2.100 m. Es troben 8 hàbitats d’interès
comunitari de conservació a nivell Europeu.

Les comunitats vegetals rupícoles, lligades principalment a les parets calcàries i a les
formacions de conglomerats hi són ben representades i en molt bon estat de
conservació.

A priori són ambients desfavorables per a l’assentament d’espècies vegetals, per la
verticalitat del substrat, l’oscil·lació tèrmica, la falta de sòl, d’aigua i nutrients, però no
obstant això, diverses plantes s’han adaptat a aquest ambient desenvolupant sorprenents
estratègies i amb nombrosos endemismes florístics com Scrophularia pyrenaica i
Petrocoptis pardoi.

Tant o més importants ho són també per la fauna. Aquestes parets verticals acullen a les
poques parelles de trencalòs, aufrany o àguila daurada que hi ha a la comarca i entre
roquissars, tarteres i coves, s’amaguen multitud de petits animals d’alt interès.

I encara hi ha molt per conèixer, per això es convida a tothom a participar en projectes
de ciència ciutadana com la Xarxa de seguiment de la Biodiversitat del Solsonès
(www.lacetans.org/gns), on cadascú pot aportar observacions, fer seguiments de plantes,
animals, etc. o ajudar en els inventaris i censos que es van realitzant. Una eina més per
fer més proper i valuós aquest gran patrimoni vertical.



EL SIMPOSI EN IMATGES

Una parada per a contemplar els conglomerats de Vilamala des del revolt de Fenerals.

La Roca de Canalda amb les coves dels Moros. 

Arribant a Canalda

Des de Solsona, arribant a Coll de Jou. Davant, majestuós, el Port del Comte. A la dreta la roca del Codó.

Canalda, la seu del Simposi. 
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Les Coves dels Moros 
(Canalda).

Foto superior: des de les 
coves, vista panoràmica als 
conglomerats. Al fons, la 
silueta de la Serra de Busa.

Fotos entremig: 
aproximació, grimpant i 
entrant a una de les coves.

Foto inferior:  fent el 
passamà per arribar-hi. 
A baix, els conglomerats de 
la rasa de Canalda i el 
poble (a la dreta).

Les coves dels Moros presideixen Canalda  
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La boca de l’avenc des del Mirador del Camí Ral de Baix. La visita geodidàctica del Simposi es fa des de 
Cavallera Alta i s’hi arriba en uns 15 minuts.

El Camí Ral de Baix porta de Canalda a Cavallera passant per l’avenc Montserrat Ubach.

Cavallera Alta, l’aparcament “espeleològic”. Primer pou de l’avenc. 

Dissabte 25 
Excursió geodidàctica pel Camí Ral de Baix 
fins el mirador de l’avenc Montserrat Ubach 

Francisco Montaño
SIES. l’Avenç CC
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La Tartera de Cambrils (Esllavissada de Santa Bàrbara) i les Esquerdes, meravelles geològiques del 
patrimoni geològic del Solsonès. Parada i explicacions a càrrec del Dr. Josep Mª Mata.

Dissabte 25.  
Excursió a Cambrils. Visites geodidàctiques
i acte al Centre de Natura d’Odèn

Les Encantades, les Amoroses, Serra de Turp i Móra Comdal, des del mirador de Serra Seca (Cambrils).

Visita al Salí de Cambrils.La Tartera de Cambrils des de la Mare de Déu
del Remei, pujant cap el coll de Serra Seca.
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Dinar i clausura del Simposi al “Poble rural Puig-arnau Pubilló” de Canalda.

Diumenge 26. 
Poble rural Puig-arnau Pubilló.   
Excursions i clausura Simposi 

Al peu del Salt de la Perdiu,
camí de les Esplugues.

Excursió a la Perdiu passant per la Reixa, un dels molts
forats utilitzats pels emboscats durant la guerra civil.

Foto: Puig arnau-Pubilló

Foto: Puig arnau-Pubilló
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Abrics i coves al vessant esquerra del torrent de la Perdiu a la pujada cap a Puig-arnau.

Pont penjant del torrent de La Perdiu (equipament Puig-arnau Pubilló).
Fotografies: Jordi Lloret  
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CONCURS DE FOTOS DEL SOLSONÈS “COVES, NATURA  I GENT”

Dins les activitats participatives del Simposi s’ha organitzant el concurs on-line de fotografia 
“Coves, natura i gent” per a contribuir, entre tots, a ampliar el fons documental d’aquest 
emblemàtic territori.

S’han presentat un total de 114 fotografies de les modalitats:

A - El Solsonès subterrani. Coves, avencs, balmes, fauna cavernícola.
B - Esports de natura. Escalada, vies ferrades, engorjats.
C - L’entorn. Paisatges, fauna, flora. 
D - La gent. Costums, tradicions o llegendes on les persones siguin les protagonistes.

Es premia la millor fotografia de cada modalitat. El dissabte 25 d’abril, al Salí de Cambrils, es 
projecta un audiovisual de les obres presentades i es lliuren els trofeus als premiats. 

Es poden veure totes les fotos al blog www.avencmontserratubach.blogspot.com

El jurat ha estat format per quatre experts escollits per la Comissió per a la Protecció de l’avenc 
Montserrat Ubach (modalitats A i B) i quatre per la Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys 
(modalitats C i D). 

Membres del Jurat:

Francesc Muntada i Sagrado (Fotògraf de natura). President del jurat modalitats A i B
Jordi Canyameres i Sanaüja (Fotògraf d’esports d’aventura)
Josep Manuel Anglada i Nieto (Alpinista)
Josep Herrerias i Juan (Espeleofotògraf)

Antoni Padullés i Rosell (Arquitecte). President del jurat modalitats C i D
Eduard Massó i Soler (Físic teòric i fotògraf)
Laia Camps Colilles (Mestra i fotògrafa)
Josep Ferràndiz i Farré (Enginyer tècnic informàtic)



Modalitat B. El Cavall Bernat de la Móra 
Comtal. Autor: Armand Ballart.

Modalitat C. Mola de Lord des del Capolatell. 
Autor: Salvador Codina.

Modalitat D. Juny de 1984. La Rita, filant a la 
porta de casa, al peu de la Roca de Canalda, 
amb el gos Dan. Autor: Carme Tarrés.

Modalitat A. Avenc Montserrat Ubach. 
Pou de les Perles. Autor: Víctor Ferrer.

FOTOS PREMIADES                 



ALLOTJAMENTS

Us oferim un enllaç a www.turismesolsones.com on podeu escollir l’allotjament que 
més us convingui per a pernoctar la nit del divendres 24 i/o dissabte 25 d’abril i fer les 
reserves directament. Hi trobareu preus, serveis, situació, telèfon i altres detalls.

Per facilitar-vos la consulta, us proporcionem seguidament una llista d’establiments per 
proximitat amb la seu del Simposi i serveis d’hostaleria, extreta de la guia que publica 
“Solsona Turisme”. 

Venint de Barcelona suggerim Sant Llorenç de Morunys, amb una bona oferta de llocs 
per a pernoctar, sopar i esmorzar. També es pot dormir al poble rural de Puig-arnau
Pubilló, a 15 minuts de Sant Llorenç i de camí a Canalda.

Una opció per a sopar i dormir el dissabte pot ser Cambrils, donat que hi acaba 
l’excursió del dia (veure programa Simposi). Però l’endemà al matí caldrà fer uns 20 
km fins a Canalda, mentre que, des de Sant Llorenç, només 12,5 km. 

Una altra població amb hotels i restaurants és Solsona, però queda més lluny. També
una bona opció poden ser els càmpings de Solsona, Sant Llorenç i Cambrils. 

Us recordem que el dinar del dissabte es fa a Cambrils i el del diumenge a Puig arnau-
Pubilló i que la reserva s’ha de fer amb antelació a: simposiconglomerats@gmail.com
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Piteus Hostal & Spa P** Aparthotel
Carretera de Berga, 11
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 49 23 40
info@hostalpiteus.com
www.hostalpiteus.com

Poble rural Puig-arnau Pubilló
Masoveria - Habitatge ús turístic
Ctra. de Coll de Jou a Cambrils, km 39
25283 Canalda (Odèn)
Tel. 973 48 00 06 - 618 72 04 38
info@canaldaagroturisme.com
www.canaldaagroturisme.com

El Porxo de la Creu
Masoveria
Casa la Creu s/n
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 49 22 26 - 680 14 16 00
Fax 973 49 24 63
elporxodelacreu@yahoo.es
www.elporxodelacreu.com

Piteus - Casa Dionís
C. Verge de Lord, 4, bis
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 49 23 40
info@hostalpiteus.com
www.hostalpiteus.com

CANALDA

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Hostal La Catalana 
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 492 272
Mòbil 666 20 32 32
hslacatalana@gmail.com
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Monegal ***
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 492369
Mòbil 609 773209
info@monegal.com
www.monegal.com

Hostal Casa Joan **
Ctra. de la Coma, 12 
5282 Sant Llorenç de Morunys 
Tel. 973 49 20 55 
reserves@hostalcasajoan.com

Alberg Torre del Baró
Carretera La Coma, Km 1,5, 
Tel. 25282 Sant Llorenç de Morunys
973 49 26 36
www.torredelbaro.com

Ca la Pagesa  
C/ de la Mercè, 3-5, 
25282 Sant Lorenç de Morunys 

L’Era d’en Bella
Era d'en Bella, 4
25282 - Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 49 20 72
Mòbil  628 87 31 49
E-mail: leradenbella@gmail.com
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Fonda Restaurant
Ca l’Agustí P*
Ctra. Organyà a St. Llorenç de Morunys,
km 19. 25283 Cambrils dels Pirineus
Tel. 973 48 90 27 - 630 832 083
roser@calagusti.net
www.calagusti.net

Fonda Restaurant
Casanova P*
Ctra. de Coll de Jou, km 19,9 (L-401)
25283 Cambrils dels Pirineus
Tel. 973 48 90 14 - 696 628 870
fondacasanova@hotmail.com

El Call d’Odèn, les Planes
i el Racó de la Guita
Masoveria
25283 Odèn
Tel. 973 19 51 55 - 689 47 75 90
call@elcall.org
www.elcall.cat

Casa Espunyes
Masoveria
Ctra. Pont d’Espia a Coll de Jou, km 21.
25283 Cambrils (Odèn)
Tel. 649 37 31 43 - 973 48 14 43
Fax 973 48 14 43
casaespunyes@hotmail.com
www.casa-espunyes.com

CAMBRILS - ODÈN

Cal Jaumet
Masoveria
Cal Jaumet
25283 Cambrils (Odèn)
Tel. 973 48 21 30 - 607 96 98 86
bertamontaner@terra.es
www.caljaumet.com

24



Cal Pastor
Masoveria
Cal Pastor
25283 Odèn
Tel. 973 482 875 - 680 140 284
www.casaruralcalpastor.com
calpastor@hotmail.com

segueix....CAMBRILS - ODÈN

Càmping La Comella
2a categoria
Carretera de Sant Llorenç de Morunys
a Organyà, km 19
25283 Cambrils (Odèn)
Tel. 973 48 90 27 - 610 45 78 71
campinglacomella@gmail.com
www.campinglacomella.net
www.calagusti.net

Càmping Morunys
2a categoria
Carretera de la Coma, km 1,5
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 49 22 13
campingmorunys@gmail.com
www.campingmorunys.com

Càmping El Solsonès
1a categoria
Carretera vella Sant Llorenç de
Morunys, km 2. 25280 Solsona
Tel. 973 48 28 61
Fax 973 48 13 00
info@campingsolsones.com
www.campingsolsones.com

CÀMPINGS
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SIMPOSI DE CONGLOMERATS I GEOTURISME DEL SOLSONÈS

Activitat Pre-Convenció Internacional d’Espeleologia
Federació Catalana d’Espeleologia

Dies: 25 i 26 d’abril 2015. 
Lloc: Canalda (Odèn, el Solsonès, Lleida). Antiga escola municipal. 
Organitzen: Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys.
Federació Catalana d'Espeleologia. Comissió Protecció avenc Montserrat Ubach. 

INSCRIPCIÓ

-La inscripció al Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès, és GRATUÏTA.

-Les places són limitades. Es reservaran per ordre d’inscripció.

-La inscripció dona dret a: assistir a les ponències, a totes les excursions geodidàctiques, 
visites i altres activitats programades, breaks, dossier informatiu, diploma personalitzat i 
obsequis.

-Els àpats i la pernoctació van a càrrec de cada persona. Veure informació
complementaria.  

Les informacions sobre el Simposi s’aniran publicant als blogs kanavita.blogspot.com, 
avencmontserratubach.blogspot.com i espeleobloc.blogspot.com.
Per a qualsevol consulta: Tel. 93 218 44 28  

BUTLLETA INSCRIPCIÓ

Empleneu les dades i envieu-les a: simposiconglomerats@gmail.com
(imprescindible per a la reserva de places i per a obtenir el diploma d’assistència)

Nom complert: 

Població: 

Telèfon de contacte i e-mail: 

Reserva d’assistència pel dissabte 25 

Reserva pel dinar       

Reserva d’assistència pel diumenge 26

Reserva pel dinar        

Comentaris, suggeriments i preguntes: 
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