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Nova entrada i travessa espeleològica
al sistema de la Fou de Bor.

Tuta LadelCerdanya-Lleida)
Bosc
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Manel Llenas.
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Espeleo-Club Sabadell

INTRODUCCIÓ
Durant el mes de juny de 2008,
en Julià González del G.E.
Badalona, acompanya a alguns
membres de la secció Villalta
de la Federació Catalana
d’Espeleologia i de l’institut
Català de Paleontologia de
Sabadell a la cova de la Tuta
del Bosc, per tal de realitzar una
prospecció paleontològica.
Durant l’esmentada actuació, en
Manel Llenas, membre de la
Secció Villalta, de l’Institut Català
de Paleontologia i de l’EspeleoClub Sabadell localitza la possible
continuació de la cavitat. Després
d’una conversa entre en Julià i en
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Manel, aquest li manifesta l’interès
de reprendre les exploracions que el
G.E. Badalona va realitzar fa trenta
anys a la cavitat. L’Espeleo-Club
Sabadell de la Unió Excursionista
de Sabadell sol·licita permís a la
Federació Catalana d’Espeleologia
per realitzar tasques d’exploració a
la cavitat durant el 2008.
Fruit d’aquestes exploracions, el dia
30 de novembre s’aconsegueix
unir l’esmentada cavitat amb el
Sistema de la Fou de Bor, incrementant
el desenvolupament del conjunt fins a
3606 metres i el desnivell a 166
metres (-156, +10). D’altra banda
la travessa resultant, Tuta del

Capçalera del P10
Foto: Jordi Farriol.
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Bosc-Tuta Gran, comprèn quasi
300 metres de recorregut i 60 metres
de desnivell i és necessari material
personal complert, donat que hi ha
un pou de 10 metres

SITUACIÓ GEOGRÁFICA
El Sistema de la Fou de Bor es
troba a la vessant septentrional del
massís del Cadí-Moixeró, al
Sud de la comarca de la Cerdanya
i, concretament, uns 800 metres al
S. del poble de Bor, dins del terme
municipal de Bellver de Cerdanya.
Per accedir a la Tuta del Bosc cal
agafar la pista que porta al cementiri
de Bor i uns 120 metres després
d’aquest, es deixa la pista per a
prendre un sender a mà dreta fins a la
surgència de Bor. A l’esquerra de les
fonts, una pronunciada tartera, ens
porta dins un bosc espès i, assolits els
1200 metres d’alçada, cal dirigir-se
cap a la dreta en direcció oest; uns
10 metres abans d’arribar al penyasegat s’obre la petita boca de la Tuta
del Bosc encarada a ponent i amb les
següents coordenades:
X: 401.853
Y: 4688.020
Z: 1220

SITUACIÓ GEOLÒGICA
Geològicament el massís del
Cadí-Moixeró està format per
roques de materials i èpoques molt
diferents. En alguns punts trobem
roques d’origen igni i volcànic
d’edats compreses entre 300 i 250
milions d’anys. La impressionant
cinglera està formada per materials
més moderns corresponents a les
eres Secundària i Terciària:
gresos i conglomerats del
Cretaci i calcàries i margues
del Paleògen d’edats que oscil·len
entre els 250 i 45 milions d’anys.
La vessant septentrional del massís,
on es troba el sistema de la Fou
de Bor, està format bàsicament per
pissarres, gresos i calcàries. Aquests
materials foren sedimentats durant
l’era Paleozoica i, concretament,
les calcàries on es troba el sistema
de la Fou de Bor són del Devonià
amb edat compresa entre els 400 i
360 milions d’anys. Els materials

Situació geogràfica de la surgència de la Fou i de la Tuta del Bosc.
dipositats durant el Paleozoic foren
plegats al final de la mateixa era,
deu fer uns 300 milions d’anys,
i passaren a formar part d’una
gran serralada antiga, anomenada
Serralada Herciniana, que s’estenia
per una gran part d’Europa i de
l’Amèrica del Nord. A començament
del Mesozoic, fa uns 250 milions
d’anys, aquesta serralada ja havia
estat pràcticament arrasada per
l’erosió, i els materials que n’havien
format part passaren a ser el substrat
de les conques de sedimentació
mesozoiques.
Durant l’Eocè i Oligocè, entre
50 i 25 milions d’anys enrere,
tot el conjunt de materials que formen
la serralada del Cadí fou dislocat i
participà en la formació de l’estructura
de la serralada pirinenca. Són els
temps de l’orogènia alpina. Finalment
durant el Neògen es produeix una
etapa distensiva que enfonsa varis
centenars de metres el bloc del
pla de la Cerdanya formant,
d’aquesta manera, la depressió de la
comarca. Tal fossa de direcció E-W
va ser omplerta, durant el Miocè, de
sediments procedents de l’erosió dels
relleus abans aixecats per l’orogènia
alpina. L’erosió i l’aparició de les
xarxes fluvials han anat esculpint la
morfologia actual de la serra del
Cadí-Moixeró, que no és, ni més
ni menys, que un relleu relicte entre
valls de l’antiga massa rocallosa que
va aixecar l’orogènia alpina. Per
la seva banda, la infiltració de les
aigües a través de les fractures de les
calcàries devonianes, va carstificar
i modelar el massís per dins, amb
xarxes de drenatge prou importants

com ho demostra el sistema de la
Fou de Bor.

HIDROLOGIA
El carst de la Fou de Bor comprèn
una conca d’uns 10 Km2 amb límits
imprecisos que s’estenen des de les
Penyes Altes del Moixeró fins als
relleus del Coll de Pendís. S’hi
observen dolines de desenvolupament
poc important, pèrdues d’alimentació
per fosa de neu i altres de tipus difós,
que infiltren aigües dels torrents del
Grau de l’Ós i de la Pedra. La
forma endocàrstica de la Fou de
Bor presenta dues parts: una galeria
que mor a la zona inundada, la qual
funciona com a sobreeixidor o
trop-plein durant els episodis
de crescuda i una xarxa
no funcional, d’una certa
complexitat topogràfica que
correspon a una paleoestructura;
aquestes observacions permeten
definir el caràcter polifàsic de la
carstificació (Freixes A. 1992).
La surgència permanent, coneguda
amb el nom de Font de la Fou, té uns
cabals que oscil·len entre 0.05 i 2
m3/s. La capacitat màxima d’emissió
sembla estar pel voltant dels 2300
i 2400 l/s, de manera que quan
la recàrrega de l’aqüífer depassa
aquest cabal, la Font de la Fou no
pot desguassar tota l’aigua i brolla
pels trop-pleins de la Tuta Freda i Tuta
del Barranc, situats 15 i 16 metres,
respectivament, per damunt de la
font permanent, i poden arribar a
evacuar cabals superiors a 1m3/s
cadascuna. (F. Elías et al., 1974)
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ANTECEDENTS DE
LA TUTA DEL BOSC
Aquesta
cavitat,
utilitzada
probablement pels poblaments
des de les darreries del Neolític fins
el Bronze Final, va ser descoberta pels
espeleòlegs l’any 1975, durant una
campanya de prospecció sistemàtica
realitzada pel GE Badalona i l’EC
de Gràcia, després de la descoberta
de la Galeria Canela a la Fou de
Bor l’any 1974. Fruit d’aquestes
prospeccions, que es van portar a
terme entre els anys 1975 al 1977,
es localitzen altres cavitats com la Tuta
del Cingle, la Tuta l’Ambret, la
Tuta Amagada així com importants
restes arqueològiques a varies
d’elles (EC Gràcia 1990).
Arran de les abundants troballes
arqueològiques realitzades a la
Tuta del Bosc, cavitat prometedora
però de tan sols sis metres de
recorregut l’any 1976 es duen a
terme unes intervencions, de les quals
encara en queda com a testimoni
l’esplanada de l’entrada originada
per l’escombrera de la intervenció.
Fruit d’aquestes excavacions es
descobreixen fragments ceràmics
datats de l’edat del Bronze, així
com part d’un crani humà, junt
amb restes faunístics (Rovira,
1975-76) que encara es troben
en fase d’estudi per membres de la
secció Villalta i que seran publicats
en el II Congrés Català, previst per la
Federació Catalana d’Espeleologia
el proper 2011.

MEMÒRIA DE LES EXPLORACIONS
REALITZADES DURANT EL 2008
Dimecres 18/06/08: Sortim de
bon matí de Sabadell uns quants
membres de la Secció Villalta i de
l’Institut Català de Paleontologia,
acompanyats per l’espeleòleg Julià
González del G.E. Badalona,
qui ens mostra les coves d’Olopte
així com la cova de la Tuta del Bosc,
per tal de realitzar prospeccions
paleontològiques. Durant l’esmentada
prospecció es localitza la possible
continuació de la cavitat per part
d’en Manel Llenas, espeleòleg de
l’Espeleo-Club Sabadell, membre
de la Secció Villalta i treballador de
l’Institut Català de Paleontologia. Un
possible sostre fals de blocs cimentats,
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Topografia històrica de la Tuta del Bosc.
situat a tan sols sis metres de
l’entrada, deixa una petita escletxa
que permet intuir el veritable sostre
de roca mare, un metre per sobre
aquesta espècie de tartera penjada.
Enfonsat part del sostre, sembla que
la galeria continua, però es deixa la
tasca per manca d’eines.
Dissabte
21/06/08: Quatre
membres de l’Espeleo-Club Sabadell
(Jordi Farriol, J.Angel Arroyos,
Roger Pich i Manel Llenas) ens
dirigim a la Cerdanya per a confirmar
la continuació o no de la cavitat.
Ensorrat totalment el sostre, amb l’ajut
d’una parpelina, ens arrosseguem
per un tub ascendent d’uns 3 metres
fins a una sala amb formacions,
d’uns 5x3 metres, on podem restar
drets a la zona central. En un lateral
notem un petit tub descendent que
aspira aire i comencem a picar el
pas per tal d’eixamplar-lo. Mentre
l’anàvem engrandint es localitza,
sota unes pedres, un pouet vertical
d’uns 3 metres de llarg, que també
aspira aire i que, després de treure’n
totes les pedres, sembla més ample
que el pas anterior. Així dediquem
el esforços en aquest nou pas i al
cap d’una hora de feina, en Manel
aconsegueix escolar-s’hi i accedir
a una petita sala totalment
segellada
sense
entendre,
aleshores, què és el que genera
el corrent d’aire. Un xiulet que
ve de sota les pedres l’incita a
excavar i, després de rebaixar uns
30 centímetres el sol, apareix un

laminador horitzontal d’uns
10 centímetres d’alçada, per on
l’aire se’n va amb força! Hi haurà
molta feina, però estem contents
perquè la continuació és evident i,
tot pensant que aquest corrent d’aire
probablement connectarà amb el
sistema de la Fou de Bor, tornem cap
a Sabadell.
Dilluns 30/06/08: L’EspeleoClub Sabadell sol·licita permís
per escrit a la Federació Catalana
d’Espeleologia per realitzar tasques
d’exploració a la cavitat durant
aquest 2008, amb resposta positiva
per part de la Federació.
Dissabte 23/08/08: A les 7
sortim de Sabadell en Roger Pich
i Manel Llenas amb tot el material
necessari per començar a engrandir
el minúscul laminador on ens varem
quedar aturats el mes de juny. Un cop
a la cova, el primer objectiu és fer una
mica més ample el pouet vertical de
3 metres, per tal que el Roger també
pugui accedir fins al laminador que
s’ha d’obrir. Gastem tota la jornada
i les cinc bateries del trepant per
tan sols fer cinc centímetres més alt
el laminador. Encara queda molta
feina per poder passar, donat que
el pas té mig metre de llarg, amb
només 15 cm d’alçada, després del
treball d’avui, i encara, al damunt,
al mig del pas, hi ha una formació
molt gruixuda. Però avui ja hem
aconseguit veure l’altre costat i la
cavitat s’engrandeix!
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Dissabte 06/09/08: En Roger
Pich i en Manel Llenas sortim de
Sabadell a la tarda i fem nit al porxo
de l’església del poble de Bor.
Diumenge 07/09/08: Ens llevem
d’hora i, després d’esmorzar, anem
cap a la Tuta del Bosc amb el trepant
i les cinc bateries ben carregades.
La maceta i el punter ja els teníem
a la cavitat. Al llarg de tot el matí
fem molta feina i a les 15h baixem
a dinar al cotxe i així, de passada,
tornem a carregar les cinc bateries
amb el generador que hem portat.
Quan en tenim tres de carregades,
en Roger torna a la cavitat per seguir
fent feina, mentre que el Manel es
queda una hora més al cotxe, per tal
de carregar les altres dues bateries.
Després d’una nova i intensa sessió,
picant el laminador durant tota
la tarda, ja quasi es pot passar. A
l’altra banda es veu el que sembla
una petita sala descendent.
Dissabte
21/09/08:
Tres
membres de l’Espeleo-Club Sabadell
(Bernat García, Roger Pich i Manel
Llenas) i un de l’Espelocorb (Alfonso
Ruíz) ens dirigim a la Cerdanya
per continuar amb les tasques
d’eixamplament del laminador. Dues
hores més de feina són suficients
per tal que un dels membres de
l’exploració aconsegueixi passar a
l’altra banda. D’aquell costat es pot
treballar amb més comoditat per tal
d’eixamplar l’espai fins a donar pas
pels quatre espeleòlegs. Darrera, un

Pou de 10 metres. Primer dia d’accés. Foto Manel Llenas.
pou de dos metres, desgrimpable, ens
porta a una galeria baixa i rica en
formacions, que ràpidament guanya
desnivell i alçada fins a poder restarhi drets.
La bellesa de les formacions verges,
brillants i senceres, ens fa pensar en

Galeria principal a -6 metres. Primer dia d’accés. Foto Alfonso Ruíz.

lo bonica que devia ser la Fou de
Bor quan es va descobrir! Una altra
galeria baixa, defensada per barrots
de formació, entre els quals cal fer
contorsionisme per a no trencar-los,
ens porta a una nova galeria més
gran encara que l’anterior, però amb
menys formació i terra fangós.
De sobte, un ampli pou d’uns 10
metres s’obre davant nostre i ens
adonem que veritablement això ens
portarà, tard o d’hora, a la cova
de la Fou! Tenim la corda justa per
davallar el pou que, a la base, està
ple de cranis de rosegadors. D’allà
arrenca una bonica galeria amb
volta perfecta i amb una bifurcació
descendent estreta, a mà esquerra.
Seguim la galeria principal per
on circula l’aire, fins a un nou pou
que, en ser inclinat, ens permet
baixar sense corda, amb l’ajut de
les bones presses que ens aporten
les formacions. La base d’aquest pou
és fantàstica perquè tot el terra brilla
amb els cristalls d’aragonit i està
decorat amb milers de formacions.
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A partir d’allà una galeria, que
cada cop es va fent més baixa, ens
deixa davant un nou pas estret: per
aquest ni tant sols hi passa el peu!
Però la continuació és per allà, ja
que aspira tot l’aire, que origina un
fort soroll en passar per l’estretor. De
moment deixem aquest pas i anem
a la galeria estreta descendent, per
la qual guanyem ràpidament molt
desnivell, fins a situar-nos a -30 metres
de l’entrada. Però aquí s’acaba,
tancada totalment per formacions.
Després de fer un reportatge fotogràfic
de la cavitat, en sortim molt contents
i truquem ràpidament als companys
de Sabadell, així com a en Julià del
Badalona.
Dissabte 27/09/08: Vuit membres
de l’Espeleo-Club Sabadell (Jordi
Farriol, Clara Pladevall, Laura i Bernat
Sust, Pere Farriol, Mariona Ferrándiz,
Pau Farriol i Manel Llenas) ens
desplacem a la Cerdanya i, després
d’esmorzar a Bellver, ens dirigim a
Bor per equipar-nos i encaminar-nos
a la Tuta del Bosc (Foto 5). Al ser
molta gent ens organitzem en tres

grups. El primer es dedica a fer fotos
millors que les del darrer cap de
setmana; el segon grup s’encarrega
d’equipar bé el pou de 10 metres i
el tercer comença a treballar en el
pas estret. El grup que equipa el
pou, gràcies a un passamà per anar
a buscar la vertical, descobreix una
finestra a la paret oposada del pou.
A les 15h sortim tots a fora per
dinar i a carregar les bateries amb
el generador.
A la tarda tornem a estructurar-nos
en tres grups. Així doncs el grup 1
ara es dedica a topografiar tota la
cavitat; el grup 2 segueix treballant
en el pas estret, i el grup 3 comença
un passamà per tal d’arribar a la
finestra de la paret oposada del pou.
A les 20.30h sortim a fora i mentre
la Clara Pladevall, Laura Sust, Pere
Farriol i Manel Llenas anem a sopar
i dormir al refugi Pere Carné de la
Molina, el Jordi Farriol, Bernat Sust,
Mariona Ferrándiz i Pau Farriol,
marxen cap a Sabadell.
Diumenge 28/09/08: Els quatre
membres de l’Espeleo-Club Sabadell

Entrada de la Tuta del Bosc
Foto Jordi Farriol).
que hem passat la nit a la Molina
ens trobem a les 9 a Bor amb tres
membres més de l’Espeleo-Club
Sabadell (Toni Ferrer, Roger Pich i
Jordi Fresquet) i amb tres membres
del Badalona (Julià González, Ramon
Canela i Francesc Alfambra).
Dels membres del Badalona només
en Francesc entra a la cavitat ja que
els dos passos estrets de l’entrada
són massa severs! En Ramon
Canela, però, està entusiasmat amb
la nostra descoberta, ja que encara
serà a temps d’incloure-la en el llibre
que fa anys està escrivint sobre les
exploracions al sistema de la Fou
de Bor. Tornem a fer tres grups de
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Galeria principal a -17 metres. Foto Jordi Farriol.
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treball, de manera que el grup 1
acaba el passamà fins a la finestra,
i això permetrà descobrir la galeria
més bonica de la cova, que remunta
fins +10 metres respecte a l’entrada
de la cavitat. El grup 2 segueix amb
la topografia incloent-hi la darrera
galeria explorada. La cavitat arriba
ja als 185 metres de recorregut amb
un desnivell total de 40 metres (+10m,
-30m). El grup 3 segueix eixamplant
el pas estret i, a darrera hora de la
tarda, aconsegueix deixar-lo quasi
practicable. Darrera el pas hi ha un
tub descendent que sembla portar a
una petita sala.
Dissabte 29/11/08: A les 19h
en Roger Pich, Bernat Sust, Juan
Carlos Corella, Toni Ferrer i Manel
Llenas marxem de Sabadell per anar
a fer nit al refugi Pere Carné de la
Molina.
Diumenge 30/11/08: Sortim
esmorzats del refugi i ens dirigim al
poble de Bor on hi ha 10 cm de neu
caiguda ahir, però avui promet fer un
bon dia. A 2/4 de 12 entrem a la Tuta
del Bosc i ens dirigim directament al
pas que s’ha d’obrir a punta. A causa
del fred avui la circulació d’aire és
molt intensa i va al revés de com
l’havíem trobat fins ara, és a dir, surt
per la boca de la Tuta del Bosc. Amb
tres hores aconseguim obrir el pas
per l’estret tub descendent, de quatre
metres de llarg, i accedim a una sala
petita on trobem petjades! El cor ens
fa un salt... hem connectat amb el
sistema de la Fou de Bor! Després
de trobar un pas estret que ens
porta a un tobogan de fang, només
hem de desgrimpar una xemeneia
d’uns quatre metres i accedim a
una pronunciada rampa, ja dins la
cova de la Fou de Bor! Ens abracem
i, tot seguit, ens dirigim a l’entrada
de la Tuta Gran per així realitzar la
primera travessa integral.

Obrint el pas estret que permetrà la unió de la Tuta del Bosc
amb el sistema de la Fou de Bor. Foto Toni Ferrer.

CONCLUSIONS
La Tuta del Bosc, situada a 1220
metres d’alçada, és l’entrada
coneguda més alta al Sistema de la
Fou de Bor, i per la forta circulació
d’aire ascendent durant el mes de
novembre de 2008, donat que va fer
molt fred, ens sembla que no n’hi ha
d’haver cap de més alta connectada
físicament amb el sistema. És probable
que existeixin altres entrades, però
ben segur que els conductes han
quedat completament fossilitzats i
tapats amb sediments i espeleotemes.
D’altra banda, la Tuta del Bosc va
funcionar com a surgència, va ser
la més alta i antiga del sistema,
i remuntava l’aigua de l’aqüífer
una seixantena de metres per dos
conductes diferents: d’una banda la
galeria per la qual es fa la travessa

i, per altra banda, la galeria NE
que acaba tancada per formacions.
Aquesta darrera connectava amb la
galeria ascendent de la cova de la
Fou de Bor, que assolia, abans de
les darrers descobertes del 2008,
el punt més alt del sistema, amb
una cota de +13 metres respecte a
l’entrada de la Tuta de Dalt. La Tuta
del Conill, situada 4 metres per sobre
la Tuta del Bosc, és una xemeneia,
impenetrable per a l’espeleòleg, que
va actuar de trop-plein o sobreeixidor
de la Tuta del Bosc, quan aquesta no
donava l’abast a desguassar l’aigua
de l’aqüífer, en èpoques de fortes
pluges.
Tant una com l’altra van deixar de
ser funcionals quan la incisió de les
valls, condicionada pel riu Segre,
va provocar un descens del nivell de

Eren les 4 de la tarda! Després de
fer-nos una foto a l’entrada de la
Tuta Gran desfem el camí per tornar
a buscar tot el material que teníem
escampat per la Tuta del Bosc, i
decidim deixar la topografia per un
altre dia; així que sortim per a fer un
bon sopar i tornar a Sabadell.

Instantània de la primera travessa Tuta del Bosc-Tuta Gran. Foto Toni Ferrer.
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base i va obrir noves surgències com
la Tuta de Dalt i, posteriorment, la Tuta
Gran i Tuta Petita, actuant aleshores
la Tuta de Dalt com a sobreeixidor
d’aquestes. Una nova caiguda del
nivell de base va donar lloc a un altre
nivell de surgències: la Tuta Freda i la
Tuta del Barranc, relegant llavors la
Tuta Gran com a trop-plein. Finalment
el darrer estadi del sistema ha estat la

caiguda del nivell de base fins a
la surgència actual de la Font de
la Fou, situada en el contacte per
falla de les calcàries devonianes
amb les pissarres del carbonífer,
que es troben estratigràficament
per sobre les calcàries. Aquesta
nova surgència ha relegat la Tuta
Freda i la Tuta del Barranc com
a sobreeixidors en èpoques de

crescuda, i a sortides completament
fossilitzades a la Tuta Gran, Tuta Petita
i Tuta de Dalt, donat que la capacitat
total d’emissió de la surgència i els dos
trop-pleins és superior a la recàrrega
que l’aqüífer pugui tenir després de les
grans precipitacions actuals (Espeleo
Club de Gràcia 1990).

Topografia en planta i alçat del Sistema de la Fou de Bor amb la nova Travessa Tuta del Bosc-Tuta Gran
(Dibuix: Jordi Farriol)
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AGRAIMENTS
L’èxit assolit per l’Espeleo Club
Sabadell amb la descoberta de la
travessa Tuta del Bosc-Tuta Gran,
és fruit de la col·laboració de
molta gent que no podem deixar
de mencionar en aquest treball.
En primer lloc el culpable directe
de tota aquesta aventura, en Julià

Gonzàlez del G.E. Badalona, per
ensenyar-nos l’entrada de la cavitat
i pel seu constant interès en l’estudi
de les restes paleontològiques des
de la Secció Villalta de la Federació
Catalana d’Espeleologia, igual que
la Teresa Hernandez i Miquel Nebot
del G.E. Pedraforca. En segon lloc
el pare de la criatura, en Ramon
Canela i en Francesc Alfambra, del

G.E. Badalona, per venir en alguna
de les exploracions i compartir
amb nosaltres aquesta nova etapa
espeleològica del sistema de la
Fou de Bor i, finalment, en Ferran
Cardona de EC de Gràcia, per
facilitar-nos informació inèdita de la
descoberta i primeres intervencions
a la cavitat.

Topografia de la Tuta del Bosc al 2008 (Dibuix: Jordi Farriol. / Topografia: Clara Pladevall, Pere Farriol, Laura i Bernat Sust,
Mariona Ferrándiz i Manel Llenas.)
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L’encant més gratificant de l’exploració espeleològica és el de trepitjar indrets
per on mai l’home ha caminat abans i il·luminar racons en els quals mai
havia arribat la llum! Malauradament però, per més cura que es tingui, mai serà igual el
segon cop que es passa per una galeria nova...les empremtes deixades al terra, fins aleshores
verge, alguna que altre formació que s’ha hagut de trencar per forçar un pas barrat per
espeleotemes o senzillament la composició química de l’atmosfera mai tornaran a ser iguals.
Quan a més, una cavitat, com és el cas de la Tuta del Bosc, esdevindrà tota una clàssica
de l’espeleologia gràcies a la nova travessa Tuta del Bosc-Tuta Gran, és necessari
conscienciar al col·lectiu d’espeleòlegs catalans per tal de preservar al màxim aquest
ecosistema per tal que d’aquí uns anys encara es pugui contemplar la bellesa del món
subterrani, les restes arqueològiques i paleontològiques així com la seva fauna. Per aquest
motiu hem col·locat cintes al llarg de tota la travessa que marquen el camí a seguir sense
endinsar-se a racons que no porten a cap lloc i evitar així malmetre formacions sense cap
necessitat. Perquè, de nosaltres i només nosaltres, depèn la preservació del
món subterrani!. Hem estat tant curosos que fins i tot ens hem tret el calçat enfangat, en
els llocs que és possible. Especialment, en la galeria penjada sobre el pou, que te un terra
espectacular! i que permet, perfectament, caminar descalç.
PREGUEM ALS NOMBROSOS ESPELEÒLEGS, QUE DE BEN SEGUR ENS SEGUIRAN, QUE RESPECTIN ELS
SENYALS QUE HEM COL·LOCAT INDICANT EL PAS QUE CAL SEGUIR.
LES ZONES TANCADES NO PORTEN ENLLOC I ES PODEN OBSERVAR
PERFECTAMENT SENSE CREUAR

EL LÍMIT.

PER FER FOTOS, ES PODEN RETIRAR LES CINTES, TENINT MOLTA
CURA DE TORNAR A DEIXAR-LES DE LA MATEIXA MANERA QUE
S’HAN TROBAT.
ES RECOMANA QUE NO S’UTILITZIN LLUMS D’ACETILÈ, AIXÍ
S’EVITARÀ DEIXAR ELS SOSTRES FUMATS I LES INGRATES
DESCARBURADES.
CONFIEM EN LA SENSIBILITAT DE TOTHOM QUI SENDINCI A LA CAVITAT, CAL PENSAR QUE DARRERA
NOSTRE, MOLTS MÉS, HAN D’APRECIAR LA BELLESA QUE ENS HEM TROBAT.
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