
INSCRIPCIONS: 

 

Els dimecres 13 de gener, 3 i 10 

de febrer, a les 19:30h. al local 

de la UEC Tortosa, C/Llarga de 

Sant Vicent nº 10.  

Places limitades. 

Per més informació: 

espeleobarrancs@uectortosa.cat 

 

PREUS: 

 

Socis: 110€ No socis: 150€ 

 

EL PREU INCLOU:  

 

Llicència federativa i 

assegurança per la Federació 

Catalana d’Espeleologia per a 

tot l’any. 

 

Préstec de material individual 

per al curs, en cas de no 

disposar-ne. 

Material col·lectiu 

Material didàctic. 

 

CAL PORTAR: 

 

-Frontal. 

-Granota o roba resistent. 

-Botes de muntanya o aigua. 

-Guants i genolleres. 

 

DADES PERSONALS: 

 

Nom complet: 

DNI: 

Data de naixement: 

Mòbil: 

Adreça: 

Municipi: 

E-mail: 

 

Vols descobrir un nou món? 

Tens ganes de veure coses 

diferents? Vine a descobrir 

el món subterrani, pràctica 

l’espeleologia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot un medi diferent on 

poder grimpar, caminar, 

rapelar… Descobrir sales, 

rius, llacs i formacions 

inaccessibles per a la 

majoria de la gent! 
 

 



PROGRAMACIÓ DEL 

CURS: 

 

1r Cap de setmana 

Dissabte 20 

9h Presentació del curs i 

xerrades teòriques. 

Lloc de trobada: Refugi de la 

UEC Caro, als ports de Tortosa. 

15h Cova del UF2 a la Mola de 

Catí. 

Lloc de trobada: Refugi de la 

UEC Caro, als ports de Tortosa 

 

Diumenge 21 

8h Pràctiques en paret exterior 

a Cova Cambra i avenc del 

Salany a la Mola de Catí. 

Lloc de trobada: A les oficines 

del Parc Natural a Roquetes. 

 

 

 

2n Cap de Setmana 

Dissabte 27 

8h Xerrades teòriques i avenc 

de Sabarin. 

Lloc de trobada: Oficines del 

Parc Natural a Roquetes. 

 

Diumenge 28 

9h Avenc de Mamelots. 

Lloc de trobada: Refugi Cova 

Cambra a la Mola de Catí. 

 

NORMATIVA: 

• Podran participar-hi tots 

els majors de 18 anys. 

• Els participants es 

comprometen a seguir les 

indicacions dels monitors i 

normes de seguretat. 

• La UEC Tortosa i el SIET 

de Tarragona, així com els 

responsables del curs, 

estan exempts de tota 

responsabilitat sobre els 

accidents o danys 

produïts per 

l'incompliment d’aquestes 

normes. 

• Qualsevol participant que 

no segueixi les normes de 

convivència, respecte a la 

natura o mostri desinterès 

per les matèries del curs, 

serà exclòs d’aquest si es 

considera convenient. 

• Els responsables del curs 

es reserven el dret de 

modificar el programa i 

les dates degut a la 

COVID-19 si es considera 

adequat i de resoldre 

qualsevol situació no 

prevista. 

• La inscripció al curs 

suposa l’acceptació 

d’aquesta normativa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


