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EspeleoÍndex  

Saludem amb veritable satisfacció l’aparició d’aquest catàleg 

espeleològic de Catalunya en línia, obra d’antics companys i 

documentalistes ben informats.

Tot i trobar-se en una etapa inicial, li augurem una esplèndida 

trajectòria i animem a tothom a col·laborar-hi activament.

De ben segur que hi coses a millorar, però confiem que aquesta 

iniciativa, en poc temps, constituirà una baula fonamental per la 

maduresa del sistema d’informació espeleològic de Catalunya. 

Reproduïm a continuació unes línies de la presentació de l’obra i, les captures de 

pantalla, d’una fixa escollida a l’atzar entre el centenar de cavitats d’arrencada. 

"EspeleoÍndex

És un projecte que des de fa temps veníem madurant en Josep 

Manuel Miñarro i en Francesc Rubinat , però per a dur a bon port 

aquest projecte, calia la col·laboració d'un informàtic i aquesta ens 

ha estat donada de forma desinteressada per en Victor Rubinat i 

Cabanas.

EspeleoÍndex està en fase de prova, de ben segur aquest no serà el 

seu aspecte definitiu, esperem que l’aportació de l’opinió dels 

espeleòlegs i usuaris del mateix ens ajudi a introduir millores i que 

en definitiva en sortim beneficiats tot el col·lectiu espeleològic 

català. 

Recomanem als usuaris d’aquesta web que per veure-la 

correctament utilitzin els exploradors “Mozilla Firefox” o “Google 

Chrome”. 

Perquè EspeleoÍndex?

Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg Espeleològic de 

Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva finalitat, però això 

no es una publicació, sinó una base de dades on estaran indexades 

totes les cavitats de Catalunya, almenys aquest és el propòsit, una 

feina llarga i feixuga però esperem que amb la col·laboració dels 

interessats en aquesta temàtica contribueixin amb les seves 

aportacions a fornir el més àmpliament possible aquest projecte.

L’experiència adquirida al llarg dels anys de catalogació de 

fenòmens subterranis, evidencia que el sistema clàssic d’edició en 

paper, malgrat la seva important aportació, és subjecte a una 

desactualització gairebé immediata. Un catàleg és una eina viva que 

es mou constantment, sigui per noves aportacions o per 

modificacions de les cavitats ja conegudes. Malgrat les dificultats 

tècniques que comporta i les modificacions que s’hauran de fer amb 

el pas del temps, ens hem decidit pel sistema on line prenent 

exemple d’altres catàlegs que ja fa temps que corren per la xarxa.” 

Benvingut!

Etiquetes de comentaris: Cavitats 

Catalanes, Mediateca  

1 comentaris: 

Anònim ha dit...  

Sembla estrany de cop surtin dues iniciatives diferents per a fer un 

inventari de les cavitats de Catalunya. Per una banda el Catàleg 

Espeleològic de Catunya de Jordi de Valles (en paper) i per l’altra 

l’Espeleoíndex que ara es comenta. 

Es fan la competència l’un a l’altre? És evident que l’objectiu és el 

mateix per a les dues iniciatives. Diu la presentació de 

l’Espeleoíndex: “Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg 

Espeleològic de Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva 

finalitat,...” però en realitat si que és un catàleg de cavitats. 

Seria un bon moment per deixar de banda els egos personals i unir 

les dues iniciatives en una sola. No té sentit que en un col·lectiu tant 

petit com el de l’espeleologia dos equips diferents treballin en un 

mateix sentit.

És clar que cada un és lliure de fer el que cregui convenient, però la 

lògica ens indica que aquest no és el bon camí.
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Arxiu del bloc

contadores

Joan Montoya 
EL FUTURO FEDERATIVO - Leo 

un artículo de José Luís Galdón 
(compañero del GEXXI) de 
fecha 02-01-2009, en su blog: 

http://espeleoreflexiones.blogs

pot.com/2009/01/el-futuro-

federati... 

Fa 21 hores 

Espeleo Reflexiones 
EL FUTURO 

FEDERATIVO - 

Actualmente 

estamos 

debatiendo 

sobre si la FEDE 

hace o deja de hacer lo que 

tendría que hacer, pero poco 
se habla de cómo puede ser en 
pocos años. Es más, ... 

 

Fa 1 dia 

Espeleo Truji 
Salvem la Cova de 

la Taverna - La 

Cova de la 

taverna es troba 

a la comarca del 

Montsant al peu 

del Torrent de la Taverna que 

aboca les seves aigues al Pantà 
de Margalef i que qua és  pl... 

 

Fa 2 dies 

GES-CMTerrassa. 
Observatori d'O2 

i CO2 als avencs 

del Garraf i 

altres. - Desde 

l’any 2002 un 

grup 

d’espeleòlegs de l’UME de Gavà 
i posteriorment ajudats per 

companys del GERS hem estat 

recollint dades atmosfèriques 
dels avencs d... 

 

Fa 3 dies 

espeleo i aigua 
DISQUISICIONS 

D'UN 

ESPELEÓLEG, HE 
TORNAT AL 

COSTAT FOSC. - 

Quina utilitat te 

la Federació Catalana 
d'Espeleologia? aquesta es la 

pregunta, segurament per molts 

no te resposta i/o la resposta 

es pessimista. Jo que n... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Virtual 
El mas joven del GEXXI en 

Guerrillers - *El más joven del 
GEXXI en Guerrillers* *By Berny 

Collado* 

Fa 1 setmana 

SIES Esplugues 
ETERNAL 

RUNNING 2008 - 

El pasado 

domingo 14 de 

diciembre se 

celebro el *III 

circuito eternal runnig* del 

2008, concretamente en la 

etapa de Castellbisbal, carrera 

que cerraba el... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Club Sabadell 
CAMPEONAT 

D'ESPANYA DE 

T.P.V. 2008 A 

TARRAGAONA - 

Jordi Farriol.  

Fa 5 setmanes 

Espeleo Grup UME 
Reportaje de TeleGava del 

curso UME - Aqui esta el 

reportaje que nos hizo telegava 

en el emili sabate. saludos. "> 

Fa 1 mes 

EspeleoBlog de la SIS 
Cuevona de 

Cuevas 

(Ribadesella) - 

CUEVONA DE 

CUEVAS 

(RIBADESELLA) Si 

alguna vegada us aventureu pels 

paratges d'Asturies, és 
obligatori fer un cop d'ull als 

mítics pobles de la província... 

 

Fa 2 mesos 

Espeleo Club de Tortosa 
HECHO - 

Fa 5 mesos 

Société Spéléologique du 
Plantaurel 

Bonnes Fêtes  - 

Bonnes Fêtes à 
tous et à toutes. 
Et plein de 

bonnes explos 

pour l'année à  

venir !!!! 

 

Fa 1 setmana 

Cavitats Subterrànies 
- 
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EspeleoÍndex  

Saludem amb veritable satisfacció l’aparició d’aquest catàleg 

espeleològic de Catalunya en línia, obra d’antics companys i 

documentalistes ben informats.

Tot i trobar-se en una etapa inicial, li augurem una esplèndida 

trajectòria i animem a tothom a col·laborar-hi activament.

De ben segur que hi coses a millorar, però confiem que aquesta 

iniciativa, en poc temps, constituirà una baula fonamental per la 

maduresa del sistema d’informació espeleològic de Catalunya. 

Reproduïm a continuació unes línies de la presentació de l’obra i, les captures de 

pantalla, d’una fixa escollida a l’atzar entre el centenar de cavitats d’arrencada. 

"EspeleoÍndex

És un projecte que des de fa temps veníem madurant en Josep 

Manuel Miñarro i en Francesc Rubinat , però per a dur a bon port 

aquest projecte, calia la col·laboració d'un informàtic i aquesta ens 

ha estat donada de forma desinteressada per en Victor Rubinat i 

Cabanas.

EspeleoÍndex està en fase de prova, de ben segur aquest no serà el 

seu aspecte definitiu, esperem que l’aportació de l’opinió dels 

espeleòlegs i usuaris del mateix ens ajudi a introduir millores i que 

en definitiva en sortim beneficiats tot el col·lectiu espeleològic 

català. 

Recomanem als usuaris d’aquesta web que per veure-la 

correctament utilitzin els exploradors “Mozilla Firefox” o “Google 

Chrome”. 

Perquè EspeleoÍndex?

Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg Espeleològic de 

Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva finalitat, però això 

no es una publicació, sinó una base de dades on estaran indexades 

totes les cavitats de Catalunya, almenys aquest és el propòsit, una 

feina llarga i feixuga però esperem que amb la col·laboració dels 

interessats en aquesta temàtica contribueixin amb les seves 

aportacions a fornir el més àmpliament possible aquest projecte.

L’experiència adquirida al llarg dels anys de catalogació de 

fenòmens subterranis, evidencia que el sistema clàssic d’edició en 

paper, malgrat la seva important aportació, és subjecte a una 

desactualització gairebé immediata. Un catàleg és una eina viva que 

es mou constantment, sigui per noves aportacions o per 

modificacions de les cavitats ja conegudes. Malgrat les dificultats 

tècniques que comporta i les modificacions que s’hauran de fer amb 

el pas del temps, ens hem decidit pel sistema on line prenent 

exemple d’altres catàlegs que ja fa temps que corren per la xarxa.” 

Benvingut!

Etiquetes de comentaris: Cavitats 

Catalanes, Mediateca  

1 comentaris: 

Anònim ha dit...  

Sembla estrany de cop surtin dues iniciatives diferents per a fer un 

inventari de les cavitats de Catalunya. Per una banda el Catàleg 

Espeleològic de Catunya de Jordi de Valles (en paper) i per l’altra 

l’Espeleoíndex que ara es comenta. 

Es fan la competència l’un a l’altre? És evident que l’objectiu és el 

mateix per a les dues iniciatives. Diu la presentació de 

l’Espeleoíndex: “Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg 

Espeleològic de Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva 

finalitat,...” però en realitat si que és un catàleg de cavitats. 

Seria un bon moment per deixar de banda els egos personals i unir 

les dues iniciatives en una sola. No té sentit que en un col·lectiu tant 

petit com el de l’espeleologia dos equips diferents treballin en un 

mateix sentit.

És clar que cada un és lliure de fer el que cregui convenient, però la 

lògica ens indica que aquest no és el bon camí.
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responsabilitat i l’estimació pel 

que feu en la vostra vida i molt 

especialment en les activitats 

espeleològiques.  
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Arxiu del bloc

contadores

Joan Montoya 
EL FUTURO FEDERATIVO - Leo 

un artículo de José Luís Galdón 
(compañero del GEXXI) de 
fecha 02-01-2009, en su blog: 

http://espeleoreflexiones.blogs

pot.com/2009/01/el-futuro-

federati... 

Fa 21 hores 

Espeleo Reflexiones 
EL FUTURO 

FEDERATIVO - 

Actualmente 

estamos 

debatiendo 

sobre si la FEDE 

hace o deja de hacer lo que 

tendría que hacer, pero poco 
se habla de cómo puede ser en 
pocos años. Es más, ... 

 

Fa 1 dia 

Espeleo Truji 
Salvem la Cova de 

la Taverna - La 

Cova de la 

taverna es troba 

a la comarca del 

Montsant al peu 

del Torrent de la Taverna que 

aboca les seves aigues al Pantà 
de Margalef i que qua és  pl... 

 

Fa 2 dies 

GES-CMTerrassa. 
Observatori d'O2 

i CO2 als avencs 

del Garraf i 

altres. - Desde 

l’any 2002 un 

grup 

d’espeleòlegs de l’UME de Gavà 
i posteriorment ajudats per 

companys del GERS hem estat 

recollint dades atmosfèriques 
dels avencs d... 

 

Fa 3 dies 

espeleo i aigua 
DISQUISICIONS 

D'UN 

ESPELEÓLEG, HE 
TORNAT AL 

COSTAT FOSC. - 

Quina utilitat te 

la Federació Catalana 
d'Espeleologia? aquesta es la 

pregunta, segurament per molts 

no te resposta i/o la resposta 

es pessimista. Jo que n... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Virtual 
El mas joven del GEXXI en 

Guerrillers - *El más joven del 
GEXXI en Guerrillers* *By Berny 

Collado* 

Fa 1 setmana 

SIES Esplugues 
ETERNAL 

RUNNING 2008 - 

El pasado 

domingo 14 de 

diciembre se 

celebro el *III 

circuito eternal runnig* del 

2008, concretamente en la 

etapa de Castellbisbal, carrera 

que cerraba el... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Club Sabadell 
CAMPEONAT 

D'ESPANYA DE 

T.P.V. 2008 A 

TARRAGAONA - 

Jordi Farriol.  

Fa 5 setmanes 

Espeleo Grup UME 
Reportaje de TeleGava del 

curso UME - Aqui esta el 

reportaje que nos hizo telegava 

en el emili sabate. saludos. "> 

Fa 1 mes 

EspeleoBlog de la SIS 
Cuevona de 

Cuevas 

(Ribadesella) - 

CUEVONA DE 

CUEVAS 

(RIBADESELLA) Si 

alguna vegada us aventureu pels 

paratges d'Asturies, és 
obligatori fer un cop d'ull als 

mítics pobles de la província... 

 

Fa 2 mesos 

Espeleo Club de Tortosa 
HECHO - 

Fa 5 mesos 

Société Spéléologique du 
Plantaurel 

Bonnes Fêtes  - 

Bonnes Fêtes à 
tous et à toutes. 
Et plein de 

bonnes explos 

pour l'année à  

venir !!!! 

 

Fa 1 setmana 

Cavitats Subterrànies 
- 

http://1.bp.blogspot.com/_g1WSVkq5s6o/SV3VtPZ1ZjI/AAAAAAAAJhA/KZEZSiKqQpc/s1600-h/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_g1WSVkq5s6o/SV3VopoDESI/AAAAAAAAJg4/AkDeGy6x8gY/s1600-h/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_g1WSVkq5s6o/SV3Vld5RvxI/AAAAAAAAJgw/v8O_2Gd2zoA/s1600-h/3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_g1WSVkq5s6o/SV3Vh8r1FOI/AAAAAAAAJgo/_dWlbfE_0xM/s1600-h/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_g1WSVkq5s6o/SV3Vdwz5p-I/AAAAAAAAJgg/1wYYRVwhJuw/s1600-h/5.jpg
http://espeleobloc.blogspot.com/search/label/Suggeriments
http://espeleobloc.blogspot.com/search/label/Topo
http://espeleobloc.blogspot.com/search/label/Trobades
http://espeleobloc.blogspot.com/search/label/Vernera
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=767029040847767464&widgetType=Label&widgetId=Label1&action=editWidget
http://www.histats.com/es/
http://www.histats.com/es/
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=767029040847767464&widgetType=HTML&widgetId=HTML6&action=editWidget
http://amarillas.cmact.com/trad/catala-angles.php
http://amarillas.cmact.com/trad/catala-castella.php
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=767029040847767464&widgetType=HTML&widgetId=HTML4&action=editWidget
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=767029040847767464&widgetType=HTML&widgetId=HTML10&action=editWidget
http://www.blogger.com/profile/16707315538076901520
http://www.blogger.com/profile/01719791961930858593
http://www.blogger.com/profile/08219592083093152352
http://www.blogger.com/profile/16096800343993323520
http://www.blogger.com/profile/01612580913452814931
http://www.blogger.com/profile/16920204311901291542
http://www.blogger.com/profile/09789500646107020813
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=767029040847767464&widgetType=Profile&widgetId=Profile1&action=editWidget
http://personal.redestb.es/jep/
http://www.espeleologia.cat/
http://www.icc.es/portal/
http://www.uis-speleo.org/
http://www.sedeck.org/web/
http://www.blogger.com/rearrange?blogID=767029040847767464&widgetType=LinkList&widgetId=LinkList1&action=editWidget
http://joanmontoya.blogspot.com/
http://joanmontoya.blogspot.com/2009/01/el-futuro-federativo.html
http://espeleoreflexiones.blogspot.com/
http://espeleoreflexiones.blogspot.com/
http://espeleoreflexiones.blogspot.com/2009/01/el-futuro-federativo.html
http://truji-espeleo.blogspot.com/
http://truji-espeleo.blogspot.com/
http://truji-espeleo.blogspot.com/2009/01/salvem-la-cova-de-la-taverna.html
http://ges-cmterrassa.blogspot.com/


Jo també vull un Estat Propi - Xarxa de Blocs Sobiranistes   

  

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.  

D I U M E N G E ,  4  /  G E N E R  /  2 0 0 9  

EspeleoÍndex  

Saludem amb veritable satisfacció l’aparició d’aquest catàleg 

espeleològic de Catalunya en línia, obra d’antics companys i 

documentalistes ben informats.

Tot i trobar-se en una etapa inicial, li augurem una esplèndida 

trajectòria i animem a tothom a col·laborar-hi activament.

De ben segur que hi coses a millorar, però confiem que aquesta 

iniciativa, en poc temps, constituirà una baula fonamental per la 

maduresa del sistema d’informació espeleològic de Catalunya. 

Reproduïm a continuació unes línies de la presentació de l’obra i, les captures de 

pantalla, d’una fixa escollida a l’atzar entre el centenar de cavitats d’arrencada. 

"EspeleoÍndex

És un projecte que des de fa temps veníem madurant en Josep 

Manuel Miñarro i en Francesc Rubinat , però per a dur a bon port 

aquest projecte, calia la col·laboració d'un informàtic i aquesta ens 

ha estat donada de forma desinteressada per en Victor Rubinat i 

Cabanas.

EspeleoÍndex està en fase de prova, de ben segur aquest no serà el 

seu aspecte definitiu, esperem que l’aportació de l’opinió dels 

espeleòlegs i usuaris del mateix ens ajudi a introduir millores i que 

en definitiva en sortim beneficiats tot el col·lectiu espeleològic 

català. 

Recomanem als usuaris d’aquesta web que per veure-la 

correctament utilitzin els exploradors “Mozilla Firefox” o “Google 

Chrome”. 

Perquè EspeleoÍndex?

Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg Espeleològic de 

Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva finalitat, però això 

no es una publicació, sinó una base de dades on estaran indexades 

totes les cavitats de Catalunya, almenys aquest és el propòsit, una 

feina llarga i feixuga però esperem que amb la col·laboració dels 

interessats en aquesta temàtica contribueixin amb les seves 

aportacions a fornir el més àmpliament possible aquest projecte.

L’experiència adquirida al llarg dels anys de catalogació de 

fenòmens subterranis, evidencia que el sistema clàssic d’edició en 

paper, malgrat la seva important aportació, és subjecte a una 

desactualització gairebé immediata. Un catàleg és una eina viva que 

es mou constantment, sigui per noves aportacions o per 

modificacions de les cavitats ja conegudes. Malgrat les dificultats 

tècniques que comporta i les modificacions que s’hauran de fer amb 

el pas del temps, ens hem decidit pel sistema on line prenent 

exemple d’altres catàlegs que ja fa temps que corren per la xarxa.” 

Benvingut!

Etiquetes de comentaris: Cavitats 

Catalanes, Mediateca  

1 comentaris: 

Anònim ha dit...  

Sembla estrany de cop surtin dues iniciatives diferents per a fer un 

inventari de les cavitats de Catalunya. Per una banda el Catàleg 

Espeleològic de Catunya de Jordi de Valles (en paper) i per l’altra 

l’Espeleoíndex que ara es comenta. 

Es fan la competència l’un a l’altre? És evident que l’objectiu és el 

mateix per a les dues iniciatives. Diu la presentació de 

l’Espeleoíndex: “Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg 

Espeleològic de Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva 

finalitat,...” però en realitat si que és un catàleg de cavitats. 

Seria un bon moment per deixar de banda els egos personals i unir 

les dues iniciatives en una sola. No té sentit que en un col·lectiu tant 

petit com el de l’espeleologia dos equips diferents treballin en un 

mateix sentit.

És clar que cada un és lliure de fer el que cregui convenient, però la 

lògica ens indica que aquest no és el bon camí.
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SEDEK  

Blocs a Catalunya

Blocs d'altres terres germanes

S'està carregant...   

Arxiu del bloc

contadores

Joan Montoya 
EL FUTURO FEDERATIVO - Leo 

un artículo de José Luís Galdón 
(compañero del GEXXI) de 
fecha 02-01-2009, en su blog: 

http://espeleoreflexiones.blogs

pot.com/2009/01/el-futuro-

federati... 

Fa 21 hores 

Espeleo Reflexiones 
EL FUTURO 

FEDERATIVO - 

Actualmente 

estamos 

debatiendo 

sobre si la FEDE 

hace o deja de hacer lo que 

tendría que hacer, pero poco 
se habla de cómo puede ser en 
pocos años. Es más, ... 

 

Fa 1 dia 

Espeleo Truji 
Salvem la Cova de 

la Taverna - La 

Cova de la 

taverna es troba 

a la comarca del 

Montsant al peu 

del Torrent de la Taverna que 

aboca les seves aigues al Pantà 
de Margalef i que qua és  pl... 

 

Fa 2 dies 

GES-CMTerrassa. 
Observatori d'O2 

i CO2 als avencs 

del Garraf i 

altres. - Desde 

l’any 2002 un 

grup 

d’espeleòlegs de l’UME de Gavà 
i posteriorment ajudats per 

companys del GERS hem estat 

recollint dades atmosfèriques 
dels avencs d... 

 

Fa 3 dies 

espeleo i aigua 
DISQUISICIONS 

D'UN 

ESPELEÓLEG, HE 
TORNAT AL 

COSTAT FOSC. - 

Quina utilitat te 

la Federació Catalana 
d'Espeleologia? aquesta es la 

pregunta, segurament per molts 

no te resposta i/o la resposta 

es pessimista. Jo que n... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Virtual 
El mas joven del GEXXI en 

Guerrillers - *El más joven del 
GEXXI en Guerrillers* *By Berny 

Collado* 

Fa 1 setmana 

SIES Esplugues 
ETERNAL 

RUNNING 2008 - 

El pasado 

domingo 14 de 

diciembre se 

celebro el *III 

circuito eternal runnig* del 

2008, concretamente en la 

etapa de Castellbisbal, carrera 

que cerraba el... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Club Sabadell 
CAMPEONAT 

D'ESPANYA DE 

T.P.V. 2008 A 

TARRAGAONA - 

Jordi Farriol.  

Fa 5 setmanes 

Espeleo Grup UME 
Reportaje de TeleGava del 

curso UME - Aqui esta el 

reportaje que nos hizo telegava 

en el emili sabate. saludos. "> 

Fa 1 mes 

EspeleoBlog de la SIS 
Cuevona de 

Cuevas 

(Ribadesella) - 

CUEVONA DE 

CUEVAS 

(RIBADESELLA) Si 

alguna vegada us aventureu pels 

paratges d'Asturies, és 
obligatori fer un cop d'ull als 

mítics pobles de la província... 

 

Fa 2 mesos 

Espeleo Club de Tortosa 
HECHO - 

Fa 5 mesos 

Société Spéléologique du 
Plantaurel 

Bonnes Fêtes  - 

Bonnes Fêtes à 
tous et à toutes. 
Et plein de 

bonnes explos 

pour l'année à  

venir !!!! 

 

Fa 1 setmana 

Cavitats Subterrànies 
- 
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EspeleoÍndex  

Saludem amb veritable satisfacció l’aparició d’aquest catàleg 

espeleològic de Catalunya en línia, obra d’antics companys i 

documentalistes ben informats.

Tot i trobar-se en una etapa inicial, li augurem una esplèndida 

trajectòria i animem a tothom a col·laborar-hi activament.

De ben segur que hi coses a millorar, però confiem que aquesta 

iniciativa, en poc temps, constituirà una baula fonamental per la 

maduresa del sistema d’informació espeleològic de Catalunya. 

Reproduïm a continuació unes línies de la presentació de l’obra i, les captures de 

pantalla, d’una fixa escollida a l’atzar entre el centenar de cavitats d’arrencada. 

"EspeleoÍndex

És un projecte que des de fa temps veníem madurant en Josep 

Manuel Miñarro i en Francesc Rubinat , però per a dur a bon port 

aquest projecte, calia la col·laboració d'un informàtic i aquesta ens 

ha estat donada de forma desinteressada per en Victor Rubinat i 

Cabanas.

EspeleoÍndex està en fase de prova, de ben segur aquest no serà el 

seu aspecte definitiu, esperem que l’aportació de l’opinió dels 

espeleòlegs i usuaris del mateix ens ajudi a introduir millores i que 

en definitiva en sortim beneficiats tot el col·lectiu espeleològic 

català. 

Recomanem als usuaris d’aquesta web que per veure-la 

correctament utilitzin els exploradors “Mozilla Firefox” o “Google 

Chrome”. 

Perquè EspeleoÍndex?

Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg Espeleològic de 

Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva finalitat, però això 

no es una publicació, sinó una base de dades on estaran indexades 

totes les cavitats de Catalunya, almenys aquest és el propòsit, una 

feina llarga i feixuga però esperem que amb la col·laboració dels 

interessats en aquesta temàtica contribueixin amb les seves 

aportacions a fornir el més àmpliament possible aquest projecte.

L’experiència adquirida al llarg dels anys de catalogació de 

fenòmens subterranis, evidencia que el sistema clàssic d’edició en 

paper, malgrat la seva important aportació, és subjecte a una 

desactualització gairebé immediata. Un catàleg és una eina viva que 

es mou constantment, sigui per noves aportacions o per 

modificacions de les cavitats ja conegudes. Malgrat les dificultats 

tècniques que comporta i les modificacions que s’hauran de fer amb 

el pas del temps, ens hem decidit pel sistema on line prenent 

exemple d’altres catàlegs que ja fa temps que corren per la xarxa.” 

Benvingut!

Etiquetes de comentaris: Cavitats 

Catalanes, Mediateca  

1 comentaris: 

Anònim ha dit...  

Sembla estrany de cop surtin dues iniciatives diferents per a fer un 

inventari de les cavitats de Catalunya. Per una banda el Catàleg 

Espeleològic de Catunya de Jordi de Valles (en paper) i per l’altra 

l’Espeleoíndex que ara es comenta. 

Es fan la competència l’un a l’altre? És evident que l’objectiu és el 

mateix per a les dues iniciatives. Diu la presentació de 

l’Espeleoíndex: “Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg 

Espeleològic de Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva 

finalitat,...” però en realitat si que és un catàleg de cavitats. 

Seria un bon moment per deixar de banda els egos personals i unir 

les dues iniciatives en una sola. No té sentit que en un col·lectiu tant 

petit com el de l’espeleologia dos equips diferents treballin en un 

mateix sentit.

És clar que cada un és lliure de fer el que cregui convenient, però la 

lògica ens indica que aquest no és el bon camí.

4 / gener / 2009 09:10 

Pàgina principal 

Subscriure's a: Comentaris del missatge (Atom) 

Enviat per Victor a 00:05 

Publica un comentari

Missatge més antic 

  

Bones festes! 
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que us acompanyi la salut, 

l’esforç, el talent, la 
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que feu en la vostra vida i molt 
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Campanyes SIE (69)  

cavitats artificials (1)  

Cavitats Catalanes (101)  

Cursos (6)  

Espeleo-anècdotes (33)  

Espeleosub (60)  

Federació (20)  

Formació (13)  

Formes (46)  

Fotografia (10)  

Grans Cavitats (99)  

Interpretació (5)  

Karst (160)  

Marroc (23)  

Material (41)  

Mediateca (174)  

Miscel·lània (273)  

Montgrí (27)  

Personatges (44)  

Setmana de la Ciència (9)  

Suggeriments (8)  

Topo (27)  

Trobades (77)  

Vernera (29)  

Estadistiques

  

Traducció

   

Guardar la pàgina en pdf

Contribuïdors

Josep Guarro  

floren  

Francesc Miret  

Pere.cantons  

Lluís Auroux  

Victor  

David&Nuria  

Enllaços

EspeleoSIE on line -antic-  

Federació catalana 
d'espeleologia  

Institut Cartogràfic de Catalunya  

International Union of Speleology  

SEDEK  

Blocs a Catalunya

Blocs d'altres terres germanes

S'està carregant...   

Arxiu del bloc

contadores

Joan Montoya 
EL FUTURO FEDERATIVO - Leo 

un artículo de José Luís Galdón 
(compañero del GEXXI) de 
fecha 02-01-2009, en su blog: 

http://espeleoreflexiones.blogs

pot.com/2009/01/el-futuro-

federati... 

Fa 21 hores 

Espeleo Reflexiones 
EL FUTURO 

FEDERATIVO - 

Actualmente 

estamos 

debatiendo 

sobre si la FEDE 

hace o deja de hacer lo que 

tendría que hacer, pero poco 
se habla de cómo puede ser en 
pocos años. Es más, ... 

 

Fa 1 dia 

Espeleo Truji 
Salvem la Cova de 

la Taverna - La 

Cova de la 

taverna es troba 

a la comarca del 

Montsant al peu 

del Torrent de la Taverna que 

aboca les seves aigues al Pantà 
de Margalef i que qua és  pl... 

 

Fa 2 dies 

GES-CMTerrassa. 
Observatori d'O2 

i CO2 als avencs 

del Garraf i 

altres. - Desde 

l’any 2002 un 

grup 

d’espeleòlegs de l’UME de Gavà 
i posteriorment ajudats per 

companys del GERS hem estat 

recollint dades atmosfèriques 
dels avencs d... 

 

Fa 3 dies 

espeleo i aigua 
DISQUISICIONS 

D'UN 

ESPELEÓLEG, HE 
TORNAT AL 

COSTAT FOSC. - 

Quina utilitat te 

la Federació Catalana 
d'Espeleologia? aquesta es la 

pregunta, segurament per molts 

no te resposta i/o la resposta 

es pessimista. Jo que n... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Virtual 
El mas joven del GEXXI en 

Guerrillers - *El más joven del 
GEXXI en Guerrillers* *By Berny 

Collado* 

Fa 1 setmana 

SIES Esplugues 
ETERNAL 

RUNNING 2008 - 

El pasado 

domingo 14 de 

diciembre se 

celebro el *III 

circuito eternal runnig* del 

2008, concretamente en la 

etapa de Castellbisbal, carrera 

que cerraba el... 

 

Fa 1 setmana 

Espeleo Club Sabadell 
CAMPEONAT 

D'ESPANYA DE 

T.P.V. 2008 A 

TARRAGAONA - 

Jordi Farriol.  

Fa 5 setmanes 

Espeleo Grup UME 
Reportaje de TeleGava del 

curso UME - Aqui esta el 

reportaje que nos hizo telegava 

en el emili sabate. saludos. "> 

Fa 1 mes 

EspeleoBlog de la SIS 
Cuevona de 

Cuevas 

(Ribadesella) - 

CUEVONA DE 

CUEVAS 

(RIBADESELLA) Si 

alguna vegada us aventureu pels 

paratges d'Asturies, és 
obligatori fer un cop d'ull als 

mítics pobles de la província... 

 

Fa 2 mesos 

Espeleo Club de Tortosa 
HECHO - 

Fa 5 mesos 

Société Spéléologique du 
Plantaurel 

Bonnes Fêtes  - 

Bonnes Fêtes à 
tous et à toutes. 
Et plein de 

bonnes explos 

pour l'année à  

venir !!!! 

 

Fa 1 setmana 

Cavitats Subterrànies 
- 
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EspeleoÍndex

És un projecte que des de fa temps veníem madurant en Josep Manuel Miñarro  i en Francesc Rubinat , però per a dur a
bon port aquest projecte, calia la col·laboració d'un informàtic i aquesta ens ha estat donada de forma desinteressada per
en Victor Rubinat i Cabanas.

EspeleoÍndex està en fase de prova, de ben segur aquest no serà el seu aspecte definitiu, esperem que l’aportació de
l’opinió dels espeleòlegs i usuaris del mateix ens ajudi a introduir millores i que en definitiva en sortim beneficiats tot el
col·lectiu espeleològic català.

Recomanem als usuaris d’aquesta web que per veure-la correctament utilitzin els exploradors “Mozilla Firefox” o “Google
Chrome”.

Perquè  EspeleoÍndex?
Es podría dir que EspeleoÍndex vol ser un Catàleg Espeleològic de Catalunya, si més no aquesta sembla ser la seva
finalitat, però això no es una publicació, sinó una base de dades on estaran indexades totes les cavitats de Catalunya,
almenys aquest és el propòsit, una feina llarga i feixuga però esperem que amb la col·laboració dels interessats en aquesta
temàtica contribueixin amb les seves aportacions a fornir el més àmpliament possible aquest projecte.
L’experiència adquirida al llarg dels anys de catalogació de fenòmens subterranis, evidencia que el sistema clàssic
d’edició en paper, malgrat la seva important aportació, és subjecte a una desactualització gairebé immediata. Un catàleg
és una eina viva que es mou constantment, sigui per noves aportacions o per modificacions de les cavitats ja conegudes.
Malgrat les dificultats tècniques que comporta i les modificacions que s’hauran de fer amb el pas del temps, ens hem
decidit pel sistema on line prenent exemple d’altres catàlegs que ja fa temps que corren per la xarxa.
 
Funcionament
L’EspeleoÍndex té un procés  de recerca similar al conegut Google, això fa que el resultat de les recerques es presentin en
aquest format que és força conegut per tothom.
A partir dels resultats obtinguts es pot escollir d’entre els diferents apartats que s’han creat aquells que més ens interessin
per consultar.
 
Situació de les cavitats en el mapa
La introducció de dades per a la localització de les cavitats en el mapa han estat mesurades amb GPS i/o amb referències
precises de la situació de cada cavitat sobre el mapa 1:5000 de l’ICC, fent servir les coordenades UTM i el datum ED50.
Per exigències del programa informàtic a totes les cavitats se’ls  ha d’introduir per defecte les coordenades, per tant en
aquelles cavitats en que aquestes dades siguin aproximades, es farà constar en l’apartat de situació de la cavitat.
 
Les recerques es poden fer per :
Nom de cavitat
Desnivell o Recorregut
Municipi
Comarca
Litologia
Grans Unitats Geogràfiques (Sistemes orogràfics principals de Catalunya)
Unitats Geogràfiques (Divisions establertes a l’Inventari Espeleològic de Catalunya)
També es poden fer recerques de noms i paraules dels apartats de text, això és de  força utilitat en el cas de la Bibliografia,
ja que es poden fer recerques d’autors, publicacions, etc.
 
Informació obtinguda
A part  d’obtenir els resultats de les recerques indicades a l’apartat anterior,  també es podrà obtenir la següent informació
de cadascuna de les cavitats:
Sinònims (Aquests apareixen en minúscules en les recerques per cavitats) 
Coordenades UTM datum ED50. 
Situació.
Descripció.
Topografia   (sempre que n’hi hagi).
Fotografies  ( quan se’n disposin). 
Bibliografia  (seleccionada).                                                                                                                             

08/01/2009 EspeleoIndex

espeleoindex.com/…/espeleoindex_… 1/2



Biologia        (troglobis exclusivament)
Situació de la cavitat enllaçada a Google maps.
 
Utilització del programa
Quan entrem a la pàgina principal trobarem tres opcions fixes de consulta (cavitat; municipi; comarca) i una quarta amb
més opcions alternatives. En qualsevol de totes aquestes opcions es poden fer consultes directes.  En el supòsit de no tenir
clara la informació que volem cercar tan sols s’ha de prémer el botó de cercar tenint marcat l’apartat de cavitats i sense
introduir cap dada.
S’obrirà una nova pàgina dividida en dos parts, a la dreta un mapa i a l’esquerra el llistat de cavitats per ordre alfabètic que
actualment estan incorporades a l’EspeleoÍndex.  A la part superior hi trobem l’apartat per fer recerques però d’aquest  ja en
parlarem més endavant.
 A la zona d’unió d’ambdós, hi ha una barra  que permet ampliar o reduir la part que ens interessi (llistat –mapa).
El llistat té una barra superior on a l’esquerra hi figura la quantitat total de cavitats introduïdes a l’EspeleoÍndex i a la dreta la
quantitat total de pàgines, en cada pàgina hi han relacionades 10 cavitats i es pot accedir directament a qualsevol d’elles.
Si escollim el llistat per fer la consulta haurem de buscar la cavitat que ens interessi i prémer el botó del ratolí, llavors
s’obrirà una fitxa amb les dades de la cavitat. En l’opció “Localització” de la fitxa  si no veiem d’entrada la cavitat situada en
el mapa, posarem el punter del ratolí en el centre de les fletxes de la barra d’ampliació i el premerem, llavors el mapa se
centrarà on es troba la cavitat.
Si preferim utilitzar el mapa, podem elegir entre qualsevol de les marques de situació de cavitats, prement el ratolí damunt
de qualsevol d’elles ens indica el nom de la cavitat, si premem on hi diu informació, s’obre la fitxa de la cavitat corresponent.
Si ens situem a la part superior d’aquesta pàgina, trobarem la casella de les consultes amb els mateixos elements de cerca
que a la pàgina d’inici, encara que aquí trobem un nou element que és el botó de “Filtrar”. Si utilitzem el botó de “Cercar”
ens donarà resultats generals igual que a la pàgina d’inici, si pel contrari utilitzem el de “Filtrar” podem consultar pas a pas
tot tipus de dades per exemple: cavitats d’una espeleometria concreta en un determinat municipi, comarca o unitat
geogràfica , o bé cavitats que s’obren en un determinat tipus de material en un municipi concret o unitat geogràfica, etc.
 
Com col·laborar
Tots aquells que estiguin interessats en col·laborar amb l’EspeleoÍndex, aportant  dades de qualsevol mena com poden ser
cavitats inèdites, cavitats conegudes i revisades amb noves dades, topografies i fotografies de cavitats introduïdes a
l’EspeleoÍndex i que no en tinguin, coordenades actualitzades (hauran d’estar preses  amb coordenades UTM datum ED50)
aquesta exigència en les coordenades és per intentar fer una normalització de les mateixes, més tenint en compte que
aquesta és la base cartogràfica que actualment  utilitza l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya).
Als col·laboradors se’ls farà referència a la bibliografia.
Totes les col·laboracions es poden enviar a la següent adreça electrònica:
espeleoindex (simbol arroba) gmail.com
 
EspeleoÍndex és una iniciativa totalment privada i sense ànim de lucre.
 
EspeleoÍndex està dirigit  únicament als espeleòlegs. La pràctica de l’espeleologia comporta un factor de risc elevat si no
es tenen uns coneixements tècnics bàsics. Tots aquells que se sentin atrets per la pràctica espeleològica i vulguin iniciar-se
en ella, es poden dirigir a la Federació Catalana d’Espeleologia (www.espeleologia.cat) i els informaran degudament 
sobre el tema.
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 Orígens  Suggeriments  Contribuïdors  Projecte Meta menardi 2012

dimarts 11 de setembre de 2012

EspeleoÍndex, totes les coves en línia

 
 
Tots els que portem anys i panys dedicant-nos a la catalogació de les cavitats subterrànies existents a 
Catalunya hem tingut, en un moment o altre, una mena de frustració quan al poc de sortir la publicació 
d'impremta, ens adonem dels nostres oblits i d'alguna que altra errada, sense comptar que en un temps, tot 
sovint curt, la descoberta de noves cavitats va desfasant el contingut. 
 
Fa molt de temps ja que vam pensar aprofitar l'oportunitat que ens oferien allò que encara diuen “noves 
tecnologies” i endegar un projecte útil que ens permetés donar a conèixer als espeleòlegs totes les cavitats, les 
ja publicades, les que anessin sortint de noves i les que romanien inèdites dins d'unes carpetes envellides pel 
pas dels anys. L'espeleologia de Catalunya, aquest país petit, on des de dalt d'un campanar sempre es pot 
veure el campanar veí... i amb moltes coves, encara que normalment de dimensions modestes, potser s'ho 
mereixia. 
 
Una mica d'història  
Farà cosa d'uns deu anys que vam començar a donar-li voltes al cap. Miràvem  quins programes podíem 
adaptar a les nostres idees, però cap ens feia el pes. Fins i tot, l'any 2003, l'amic Pere Miralles, aleshores 
director de l'Escola Catalana d'Espeleologia, ens va fer una mica de projecte a partir d'una adaptació del 
programa Access, però no es va passar d'aquí. 
Al cap del temps i, aprofitant-nos de la confiança pel parentiu, vam demanar en Víctor Rubinat si podia fer-nos 
un programa específic per al nostre catàleg (ell ja havia dissenyat i posat em marxa, també de forma altruista, la 
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pàgina web de la Federació Espanyola d'Espeleologia). La feina, feixuga i entretallada  per les seves 
obligacions professionals, va durar més de dos anys, però per fi, la nit del cap d'any del 2009, vam poder posar 
en línia les primeres 101 cavitats d'Espeleoíndex. 
 
El contingut  
L'objectiu bàsic és, com qualsevol altre catàleg espeleològic, oferir una base de dades amb el màxim de les 
característiques conegudes de cada cavitat. Des d'un principi hem optat per oferir les fitxes de les cavitats que 
tenim més i millor informació, encara que de vegades també pengem alguna que les dades no són tan fiables 
(tot deixant constància per si algú s'anima a actualitzar-la) i que també ens serveixen a nosaltres com a excusa 
per anar a la muntanya a cercar forats poc habituals. 
 
També hem optat per incloure les cavitats de manera aleatòria, al llarg i ample de tota la geografia catalana, 
sense limitar-nos a un espai concret (administratiu i/o geogràfic). 
 

 
 
El treball que comporta la confecció d'una fitxa no és sempre fàcil. Cal cercar dades i contrastar-les el màxim 
possible. Hi ha informació molt antiga que mai s'ha actualitzat. Fins no fa gaires anys les coordenades que es 
feien servir eren les corresponents al meridià de Madrid (sí, sí, encara que sembli mentida, des del segle XIX 
ens havien imposat un meridià que passava pel costat del Retiro madrileny). La fiabilitat de les dades, moltes 
vegades tirades sobre un mapa  a escala 1:50000, deixen bastant que desitjar i per tant la seva conversió a 
coordenades actualitzades no ofereixen cap garantia. 
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Hi ha fitxes que es poden enllestir en poc temps, però moltes altres porten moltes hores de feina, no sols en 
reescriure el text, també cal preparar els gravats (moltes vegades provinents d'antigues fotocòpies 
esgrogueïdes pel temps). Es fàcil de comprendre que no és el mateix preparar la documentació d'un petit avenc 
de 20 metres de fondària que enllestir la fitxa de la Cova Cuberes, a la qual es van dedicar un munt d'hores per 
preparar-la. 

 
 
La inclusió de fotografies, mapes de localització i poder explicar històries de cada cavitat que moltes vegades 
havien restat inèdites, tot això sense un límit d'espai, poden fer més atractiva la visita a la base de dades. 
 
Els autors  
Sempre hem pensat que els veritables autors d'un catàleg de caire general  com aquest i d'altres, són tot el 
col·lectiu espeleològic català i de totes les èpoques, que han deixat un munt de documentació i que nosaltres 
l'únic que fem és recuperar-la, ordenar-la i adequar-la a la nostra base de dades. 
És molt important també la tasca que fan els nostres col·laboradors, ja sigui de forma directa per comunicació 
personal o bé fent ús de les seves pàgines web o blogs, com és el cas d'aquest mateix Espeleobloc i de la 
seva “colla dels dijous” que sempre aporten informació acurada i ben documentada. 
 
La utilització d'Espeleoíndex  
Hem pogut comprovar amb gran satisfacció que actualment el servei que podem prestar mitjançant 
Espeleoíndex és prou alt, no tan sols per les converses que podem tenir amb diferents companys si no també 
per les estadístiques que ens proporciona el propi servidor (vegi's quadre estadístic de l'any en curs a 1 de 
setembre). Més o menys podem calcular que entren una mitjana superior a les trenta persones diferents cada 
dia. 
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Publicat per Victor a 0:04  
Etiquetes de comentaris: Cavitats Catalanes, Mediateca  

Valoració 

 
 
Sabem que no sempre és fàcil l'ús del programa i que de tant en tant trobem algunes mancances que intentem 
esmenar el més aviat possible. És molt important i ja ho vam dir des d'un bon principi, que per als usuaris de PC 
el navegador més adequat és el Mozilla Firefox; als usuaris d'Apple el seu Safari va de perles. 
En les darreres setmanes s'ha instal·lat un convertidor (no assequible a l'usuari), que transforma les 
coordenades de Datum ED50 a ETRS89, tot seguint l'adequació que ha fet a la seva cartografia l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
 
Més endavant tenim previst incloure una sèrie de mapes on es puguin veure amb el seus límits les diferents 
unitats de catàleg en que tenim dividit tot el país. 
 
El futur  
El nostre desig és continuar com a mínim amb la línia actual i si pot ser i el temps ens ho permet augmentar el 
nombre de fitxes anuals, que ara es situa al voltant de les 400 cavitats. Però el futur sempre és ple 
d'imponderables: la salut, encara la feina i el compromís familiar (tots dos gaudim ja de l'estatus d'avi), poden 
alentir el treball. 
També cal pensar en un futur més llunyà i esperem trobar entre les noves generacions gent que pugui finalitzar 
i mantenir la tasca feta. Llarga ho és i ho serà. En el moment d'escriure aquestes línies portem 1700 cavitats 
indexades, però en quedem moltes més, potser si seguim en la línia de catalogar tot el que té nom podríem 
superar les 8000. Esperem que els ànims no defalleixin.  
 
 
Josep-Manuel Miñarro / Francesc Rubinat  

Josep Guarro ha dit...  

Enhorabona! Ànims i endavant! 

11 de setembre de 2012 12:10  
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