
Circular Sortida Setmana Santa 2011 

 

Ei gent del Cau, 
 

Que us sembla si per Setmana Santa anem a veure dinosaures??? Ens han 

dit que per la zona on anem per Setmana Santa, a Cornellana, nucli 

del municipi de La Vansa i Fórnols (Alt Urgell) hi ha restes de dinosaures! 

Es veu que hi ha unes restes arqueològiques de fa milers i milions d’anys i 

que cada any conviden a gent per tal que els ajudin en l’estudi, i aquesta 

vegada hem estat nosaltres els afortunats! 

Ja ens hem estat informant del tema, i treballaríem amb els millors 

investigadors i arqueòlegs sobre aquest tema, a més a més de passar uns 

fantàstics dies a la muntanya amb la gent del Cau. Que us sembla? Us 

animeu a vindre? Teniu ganes de veure ossos de dinosaures? Segons ens han 

dit, només l’os del dit petit del peu ja és més gran que l’arbre del cau! 
 

Dons si us agradaria compartir aquesta magnífica experiència amb tots 

nosaltres només cal que ens confirmeu l’assistència a Setmana Santa. Són 

5 dies, del 16 al 20 d’Abril, i és molt important que ens confirmeu 

l’assistència quan abans millor 

I ara la pregunta clau.... i què m’he d’endur? Sobretot has d’anar còmode. 

Necessitaràs una motxilla còmoda, sac de dormir, neoprè (o màrfega), 

anorac, roba d’abric, roba interior, botes, alguna samarreta de màniga 

curta, sandàlies per la dutxa, una tovallola normal i sabó, necesser, 

cantimplora, carmanyola amb coberts, got i tovalló de tela, gorra, lot... així 

com esmorzar i dinar del primer dia. I el més important, no oblidar el 

fulard. (Llops, Raiers i Secció farà una ruta, els monitors ja us informaran 

més al detall). 
 

Per cert, si teniu algun amic o amiga que li agafen unes ganes boges de venir 

amb nosaltres ja sabeu que no hi ha cap problema i que estarem encantats a 

que vingui amb nosaltres. Les llistes a venir estan obertes per a totes les 

unitats. 

Esperem veure-us a tots els dia 16 i súper preparats per la nostre gran 

aventura! 

  
Els monitors i monitores de l’AE Pau Casals  


