
si hi ha algú amb intolerància alimentaria, 

CAMBRA RAMON DE CAVALLERA

En reconeixement al pastor que, el 1963, va ensenyar 
als espeleòlegs la boca de l’avenc, se li dedica la 
saleta superior amb sortida al mig del penya-segat,  
passant-se a anomenar Cambra Ramon de Cavallera.

Desembre de 2020. 

2020
L’any de l’avenc

Montserrat Ubach



Declaració de l’avenc Montserrat Ubach                                        
“Espai d’Interès Geològic de Catalunya”

Imatge presa en “El 
Mirador” del camí Ral 
de Baix, des d’on es 
veu, penjada al cingle i 
presidida per l'estelada, 
la boca superior de 
l’avenc que dóna accés 
a la “Cambra Ramon de 
Cavallera”.

El 2020, la Generalitat declara l’avenc Montserrat Ubach (Canalda, Odèn, el Solsonès) “Espai d’Interès 
Geològic de Catalunya” per la seva importància geològica, històrica i patrimonial. És el primer geòtop que 
s’incorpora en l’“Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya” des de 2004 i el tercer del Solsonès, 
que ja comptava amb les famoses Discordances Progressives de Sant Llorenç de Morunys, descrites per 
Oriol Riba el 1973, i amb l’anticlinal d’Oliana, que comparteix amb l’Alt Urgell. Tots tres EIGC formen part 
del futur Parc Geològic i Miner del Solsonès-Alt Urgell.

Foto: Víctor Ferrer.



“Cambra Ramon de Cavallera”. Reconeixement al              
pastor que, el 1963, va indicar la boca de l’avenc

Amb motiu de la declaració de l’avenc com “Espai d’Interès Geològic de Catalunya” (EIGC), la Comissió per 
a la Protecció de l’avenc Montserrat Ubach i l’entorn, la Comissió Cultural de Canalda 1.100 anys i el 
Museu-Centre d’Interpretació de la Vall de Lord -punt d’informació i mostra de l’avenc- reten un 
reconeixement a Ramon Pujantell, el pastor que, el 1963, va indicar a la Montserrat i als seus pares la boca 
de l’avenc i posen el seu nom a la cambra superior on la seva família havia amagat estris durant la guerra 
civil, passant-se a anomenar “CAMBRA RAMON DE CAVALLERA”.

CAMBRA RAMON DE CAVALLERA 

El Ramon i la Montserrat. 
Dècades d’amistat.

1963. Foto blanc i negre. Per primera vegada 
els espeleòlegs posen el peu a la que serà la 
“Cambra Ramon de Cavallera”. 

2020. Foto en color. L’entrada de la Cambra, 
amb l’estelada, vista des del “Mirador” de la 
Ruta Geològica de l’avenc Montserrat Ubach.



1963. Primera exploració a l’avenc Montserrat Ubach


