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~El—camí que va encetà Èa uns quants anys el Comité
Català d'Espeleologia és a punt d'arribar a la seva fi,doncs
sembla inminent la creació d’una Eederació espeleològica in—
dependent, punt al qual s'arribat després de molt de temps
i de batallar amb les instàncies superiors, per tal de fer—los
comprendre que l'espeleologia constitueix un col.lectiu prou
r definit i important com per gaudir d'un ens Eederatiu propi,
; J ` Dependre d'un organisme estatal, no és, precisament,
el que voldriem la majoria dels espeleòlegs catalans, però
I pel moment ós l'única solució viable i que esperem tingui la
mínima dependència possible. Fins aquí és on podem arribar`
els espeleòlegs com a tals, perquè la solució que tots de—
s sitjariem tan sols depèn del futur politico—administratiu
del país, —
' L’esdevenidor es preveu di�icil,  com a tots els co-
mençaments, però no pas impossible de realitzar, malgrat
l'oposició manifesta d’alguns grups (minoritaris en el con—
junt dels espeleòlegs catalans), que tot esgrimint raons poc
Convincents i tergiversades (tot plegat, producte de rancú-
nies personals i del tot alienes a l'organització espeleolò—
gica) nan aconseguit únicament l'enfrontament entre bona
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part de les entitats excursionistes catalanes i llurs respec-
tius grups espeleològics. Si gairebé durant cent anys l�eX—  t
cursionisme i l'espeleologia nan anat plegat, però cadascuna
per un Cami degut a la diferència especifica d’ambdues acti-
vitats i llur tarannà de vegades tan divergent, la creació
d'una federació espeleològica no representa cap inconvenient
per a que es trenquin les relacions, si no tot al Contrari,
doncs així es podran fixar uns límits prou Clars per accen- n
tuar, si cal, la companyonia entre ambdues. ' A
Ara el que ens cal als espeleòlegs és conservar la
unitat, no caure en triomfalismes prematurs i treballar per
accelerar el proces federatiu que en el termini mes breu de
temps es pugui assolir un grau de maduresa suficient per
portar a terme molts projectes que amb la situació actual
són imposibles de realitzaro .
Els que integrem la SÍE nomes ens resta valorar .
positivament l'actitud del Consell Directiu del CEA. que na
decidit, en els problemes espeleològics externs a l�entitat,
recolzar l'opinió de l'assemblea de la Secció davant la
F,E.E,C,, la qual cosa demostra que la convivència entre
excursionistes i espeleòlegs ès possible i rau únicament en
un bon enteniment democràtic entre ambdues parts, cosa que
segons sembla moltes entitats excursionistes no nan arribat
a comprendre.
—0OoooOO~
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VISION TERMODINAMICA DE LOS FENOMENOS KARSTICOS
' III. Climática Subterránea
���ug.·  ES tracten breument els factors que fan possible un
Clima hipogeu, la seva relació amb el Clima eyigeu, així Com
@13 efectes produits pels Canvis d’estat eu la morfologia de
la Cavitat. ‘
Los dos principales fenómenos genéticos de una Cavi�
dad (corrosiôn — Concrección) vimos que venian determinados
por el equilibrio de una reaccion química Cuyo Sentido depen—
dia Eundamentalmente de las variaciones de CO2. V
Estas modificaciones de CO2 habria que buscarlas en
unos desplazamientos gaseosos dentro de la Cavidad, que Veniau
a su vez determinados por un desequilibrio têrmico entre el
iuterior (espacio hipógeo) y el exterior (espacio epígeo).
t Pero, ¿ a qué es debido esta variación de temperatu�
ra y que efectosvyroduce en la Cavidad?. Esto es lo que de una ~
manera muy breve yretendemos abordar en este artículo.
ES de sobra Couocido en el mundo espeleológico el in�
Cumplimiento de la ley geotérmica, que dice que aumenta un
grado Centigrado la temperatura por Cada 30 m. de profuudidadç
así Como la diferencia de temperaturas entre el interior y el
exterior. V
Veamos que Eactores pueden ser los que determinan el
Clima de una Cavidad.
En primer lugar Cabe senalar la sensible homogenei—
dad de temperaturas a lo largo de todas las estaciones, que
A Contrasta Con las importantes variaciones exteriores. Esta
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uniformídad Será tantø mas acentuada Cuanto menor Sea e1 ín�
tercambío Cøn e1 eXteríOrt(aCCeSO pequeno, poca Circulacíón
de agua, etC.)n
La Causa Se ha de buscar en 1a yoca Conductivídad
Calorí�ica  que presenta la rOCa madre, generalmente Caliza.
Se puede decír que a partir de eSyeSOreS de 5m, e1 aíS1amíen~
tO térmíco eS tOta1. `
Luego, bajo eSte punto de vista, yOdemOS Consíderar
a 1OS SiStemaS Subterráneos COmO SiStemaS aiS1adOS a 1a COn—
duccíôn del Caler. Á
Pero Ocurre que además en 1a Cavidad hay un Caudal
Círculante de agua. ESta pOSee una Cayacídad Calorífica alta,
Cøn 10 que Se puede absorver O Ceder Eacilmente Ca10r al SíS�
tema.
Recordemos que, Ca1Or eS 1a propiedad que poue de
manifiesto el transito de energia de un EOCO Caliente, tempe-
ratura alta, a un EOCO frie, temperatura baja.
ASÍ, 1a Circulación de agua por una Cavidad enfria�
rá el ambíente hasta que 1a temperatura aire�agua  Se equílíbren.
COmO que 1a Cantídad de agua Su1e Ser muy Superior
que 1a de aire, el pOS1b1e intercambio de parte de eSte aire
COn el exterior, por Ca1iente que fuera, no modifícarán apre�
Ciablemente 1a temperatura interior, debido al efecto de amcr-
tiguador termíco que gxe�èata  e1 agua.
E1 tercer elemeute presente, que tambíen jugará un
papel fundamental en 1a Clímática Subterránea, eS el aire.
E1 eStadO del aire, COmO Cualquíer gaS, viene dade
por Su Ecuacióu áe EStadO que, S1 para S1mp1ífiCar Cá1Cu1OS,
1O COnSideramOS ideal, eS : P.V = n R,T;



P eS la yre�iøn
V eS el volumeni I i <
n el número de mOlS
R la Constante universal de 1OS gaSeS, y
T_la temyeratura abSOluta `
" En un determiuado momento, 1a presión interior ha de Ser
igual a la exterior. LaS COndiCiOneS interiores, COmO ya hemOS
viStO Son mucho más eStátiCaS que 1aS eXteriOreS, Sometidas a
CambiOS de presión COnStanteS y en OCaSiOneS (proximidad de
tormenta) muy bruSCOS. Si la temperatura yermanece Constante,
al aumeutar la presión eXteriOr hay una Compresión del aire
interior, Con 10 que Se produce una entrada de aire en la Ca�
vidad. Si la presión extericr disminuye, Ocurre el efecto COn—
trariO; eStO eS 10 que Se denomina BARORESPIRACION.
q VPerO 1aS variaciones mas aCuSadaS Son 1aS de la tempera-
tura exteríor. Ii _ -
La densidad de um gaS, Su peso por unidad de volumen, J
disminuye al aumentar la temperatura y por tanto el gaS aSCien—
de. Luego, eu una Cavidad, al aumeutar la temyeratura exteriør
hay una abSòrCiôu de aire eyigeø y al disminuir la temperatura
exterior el prOCeSO eS inverSO.
A eSte tipo de fenómeuøs Se 1eS COnOCe Con el nombre de
TERMOCIRCULACION y Son 1OS Causantes de 1aS Cørrientes de ai�
re dentro de 1aS Cavidades. » ~ » .
Pero 1a Composición del aire interior eS distinta de la
del aire exterior en Cuanto a Su Contenido de CO2 y—Su humedad.
t Definimøs COmO humedad relativa del aire a la relacíón
expresada en %ide la Cantidad de agua que Contiene yþla que
tendria Si eStuvieSe Saturado, que Cørresyonde a Su presión
'de vapor. " -
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Recordemos que presióu de vayor eS la presiou que ejer-
ce el vapor en equílibrío cou Su líquido a una determínada
temperatura.
La humedad relativa del aire exterior eS muy variable
mientras que el de una cavidad eS yracticamente del 100%.
Tambien vímos que había coucentracioues, debídas a la
difereucia de densídades de 002.
Si deflnimos yeso molecular ayarente, Ma, Como la Suma
de 1aS fracciones molares de Cada compouente por Su peso mole-
cular,
Ma = ni Xí —, Síendo Xí = ni /oní , Síendo ni el número de
mols de cada componente.
Sabemos que de la ecuacióu P.V = n R.T 4
u = m/ Ma y' EM V = densidad , luego P,Ma = R.T
Como el agua eS máS lígera que el aire 18 g/mol. Ereute
a 28 q/mol. y el 002 eS mas pesado que el aire 44 g/mol; al
aumentar la humedad del aire êste Se hace menos denso y al
aumentar la Cantídad de 002, máS denso. Luego, deyende de la
relacion de agua/ 002 adquirido por el aire, éSte ascenderá o
desceuáerá.
Pero todo esto no eS homogeneo en una Cavidad Si no
que existen diverSaS faSeS que Monturiol clasificó en : ;
ZONA DE ENLACE .- 0on variaclones díurnas de temperatura·
ZONA DE SALTO.— Variaciones termicas anuales
lSOZONA.— En la que agarece T. constante a lo largo del tiempo
A EStoS aSpectoS que hemos auuncíado en Cuanto a la Clí—
mática Subterránea, presentau aSpectoS Secundarios Sobre el
explorador, Todos hemos Sentido iutensas Sensaciones de frío
a lo largo de exploraciones de Cierta duracion, que no correS—
yonden ni con mucho a laS temyeraturas Soyortadas y eS que el
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ambiente Saturado de humedad ejerce Sobre nuestre, Organismo
e�ectos  negativos. En primer lugar, al �udar  eliminamos líqui-
dOS que debido a la humedad reinante no vaporizamos; éSto hace
que Se oondense Sobre nuestra yiel la Condensación de agua y
libera Calor, que hace aumentar la temperatura. Este CaSO eS
muy acusado debido al uso de yrendas imyermeables. Pero al Ce�  q
der el trabajo, CeSa la transpiración y el agua reyartida so-
bre toda la Suyerficie de nuestro cuerpo elimina una Cantidad l
de Calor tan grande que la Sensación de Erío no tarda en apa—
recer.
Esto nos introduce a Considerar Otroe fenómenos de la
Climática Subterránea que denominamos e£eCtoS térmícos debidos
a Cambios de estado. n »
Se entiende por Cambio de estado, el paso de uno a otro
de 1oS doS eStadoS de la materia (Sólido—líquido—gaSeoSo). *‘°;"
Se puede ver experimentalmente que el yaso de 1íquido“ *
a vapor eS un proceso endotérmiCo,'eS deoir que absorbe Calor—¿, _
del medio. q r q ‘ ‘
Pero hemos dicho que el aire en laS Cavidades tieue una
humedad relativa muy yróxima al lOO%. Luego, el efecto Erigo�
rífico yor eSte motivo Será muy pequeuo. Se puede Comprobar
que la humidificación del aire aumenta Con la temyeratura.
Si existe un Eenómeno de absorción de aire epígeo rela—
tivamente Seoo, yero Caliente al enfriarse, en el interior pue-
de ocurrir que llegue a Saturarse Con lo que ayarece la CONDEN�
‘ SACION.
ESte agua está absolutamente exenta de 002 y Como hay
elevada Concentraoión de 003 en la atmósfera local, Se diEun—
dirá facilmente en este agua Cou lo que Su efecto Corrosivo
Será particularmente intenso (ver meCaniSmoS de Corrosion).
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.Si laS Condiciòues del aire exterior entrante hace que
la temperatura Sea pròxima a 09 C. puede ayarecer la fòrmaciòn
de hielò. r .
Se ha habladò insistentemente de la humedad relativa,
el aparatò utilizadò Còmunmente gara determinarla eS el psi-
Còmetrò. COnSiSte en dOS termòmetròs, unO de lOS_CualeS tiene
el depòsito Cubiertò por un pago humedecidò. E1 termòmetro hú—
medò registrarà una temyeratura inferiòr al Secò. Cuantò menor
Sea la humedad relativa, tantò máS ráyidò Se Seca el termòmetre
húmedò y tantò mayòr Será el deSCenSO de temyeratuta. La dife~
rencia de temyeraturas Se trasladan a unas tablas en laS que
Se lee el valor de la humedad; Si la temyeratura eS igual, la
humedad eS del lOO%.
�ibliOgrafia.�
J.A.BabOr — J.Ibarz .— Química General Mòderna �  Ed.Marín
R.Kern, A,weibrOd .— Thermodynamycs for geOlOgiStS. — Freeman,
Còòper and Còmpany
1 u x — OOOOOOOO —
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ALGUNES RECTIFICACIONS SOBRE L'AVENC DE LA ROCA DEL CORB
(Peramola;xAlt—Urgell) -· r g�u_  ‘aw
q per : P. Castell i
, __< » ï q JA'FOlch
En el transcurs d’una sortida de prospecció per la ’·
zona d’Oliana, en—el poble de Peramola vam tenir noticia d’
aquesta cavitat. Un home del poble, que deia haver baikat-u
diferents vegades a l’avenc ens acompanyà Eins a la seva >
boca, a la qual es troba pintat en vermell el nom de la cavi�
tat, cota de fondària i el grup que realitzà la primera eX—
ploració, G.E.P° (Grup Espeleològic Pedraforca). ‘tV
Desconeixicm les caracteristiques de l'avenc i deci—
direm aixecar la seva topografia, però en arribar a Barcelona
ens vam assabentar que altres companys del nostre grup l’ha—
vien realitzat feia pocs anys i era publicada al primer volum
del Catàleg Espeleològic de Catalunya. Però comparades ambdues
topografies i comprovant les diferències existents vam deci—
dir publicar aquesta petita nota per a complementar la infor�
mació de la cavitat.
Es troba en el massis de conglomerats situat al N. de
i Peramola i el seu accés es pot fer per la pista que va cap a
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Cortiuda, on abans d'arribar a Can Torrents, surt una pista
a 1a dreta que puja en direcció a l'ermita de Sant Honorat.
L’avenC es situa a uns 3 metres a l'esquerra d'aqueSta pista,
a 1a part superior del barranc del Rambau i a l'extrem orien-
tal de 1a Roca del Corb.A ,' · . .w
Coordenades : Long. 19 15’51" Lat. 429 04’30"
870 m. d’a1çària s,n.m.
7 ES tracta d’una cavitat tectònica de mitjanes dimen-
sions, amb petites colades parietals a la part superior,
que és l'únic tipus de formacions existents.
Fins a 1a cota �  24 m. no eS precisa cap mena de mate-
rial d'eXp10ració, 1a resta de la cavitat es pot devallar ( 1
amb un parell de cordes de 10 m. u '
Biblioqrafia
J.Navarro (1972).- "Actividades de la SIE en el año 197l"
Ñ ESpeleoSie (12) : 55-69 (
J.BorràS, (1978).- "ûatàleg Espeleològic de Catalunýa.
J.M.Miñarro i 1’A1t Urgell iila Cerdanya". Vo1.l
F·TõlõVera Ed.Políg1ota.BarCe1ona. pw
�  ooo00ooo — 7
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NOTES SOBRE PROTECCIO I SENYÅLITZACIO DE TACS AUTOPERFORANTS
Per : J, Hidalgó
Després de l’adaptació a Catalunya de la tècnica
"jumar", els espeleòlegs ens nem acostumat cada cóp més, a
utilitzar els tacs autOperEOrantsi(spit, crO11,,..) COm a
sistema bàsic d’anCOratge; cOnduint—nOs a vegades a cO10car—
10s en excés en algunes de les cavitats més habituals (Ferla,
Esquirols, SibinOta,etc.) àdhuc situant—lOs de fórma que nO
ens evitin el frec de la corda amb la paret, essent per tant
innecesaris.
A més tenim diferents causes que afavóreixen 1’acu—
mulació d'aquests tacs en algunes zones de les cavitats:
lë La rosca es troba Eorçada per utilitzar cargols en mal
estat, al nO enrOscar—lOs Córrectament O per nO utilitzar
un pas de rosca adient.
2ê El tac es trOba Obstruît per la penetració de £ang,sOrra,
etci, O per Oxidació. 4
3ë La seva situació no ês degudament senyalitzada i per aqueS�
ta raó es cO1Oca un altre sense cap necessitat.
4ê E1 tac es troba en mal estat per haver—1O reblat poc O en
excês. u ·
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Hem de destacar a mes, que en determinats tipus de ma-
terials, com per exemple el guix, la seva durada ès limitada
per la facilitat d’erosió del material. �
Altre problema que se'ns presenta a l’utilitzar dife�
rents marques de tacs, ès que varien les profunditats de ros-
ca dels mateixos, trobant—nos en alquns casos amb tacs més
curts del normal, per la qual Cosa la plaqueta no ens queda-
rà collada correctament, poguent en alguna ocasió, sortir—se
el tac si collem en exces el Cargol.
Despres de citar alguns dels problemes més habituals,
descriurem diferents sistemes per a llur solució.
Per a preservar el tac autoperforant de l'entrada de
Eang, sorra, etc., utilitzarem un tap de goma; aquest tap,
que descrivim en el gràfic, es ven en els Comerços espeCia—
litzats, essent el seu diàmetre lleugerament superior al pas
i interior del tac per a que entri a pressió. ó
En quant a la senyalització, hem d’ésser Conscients dèó
que en determinats llocs, com per exemple un pou en el que i
es precipiti una cascada, el tac que ens separi d’ella ha
d’estar convenientment senyalitzat per Eacilitar l'eXploració.
Els mètodes a utilitzar són molt variats, essent desa—
Consellables les pintures aplicades sobre la roca, doncs llur
durada ès molt limitada.
Altre sistema ès utilitzar la cinta "scotcn light",
però te la desventaja de la seva fragilitat i preu elevat.
q El sistema que creiem més pràctic ès Eer ús d’un disc
circular de PVC, aproximadament de 6 cm. de diàmetre, banyat
en pintura reflectant. El seu avantatge mes gran ès la resis-
tència a l’aigua i la seva gran visibilitat. `
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Si decidim abandonar les plaquetes, convindria també que
aquestes estiguessin pintades de la mateixa manera, havent�
li donat abans un bany de minio Tanmateix, ès aconsellable
utilitzar en aquests caSOs cargcls d’acer inoxidable, que
en facilitarà llur recuperació si decidim fer—hO després de
llargs periodes de temps,
�ibliografia.
J.C. Frachcn (1975).- "Material et techniques".
Spelunca (4): 34
I. HOyOS (l977).— " Nota sobre anClajes"
ESpeleOSie (20) : 5-ll
— OOOOOOOO —
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q LA TOPOGRAFIA DE LA COVA Q��êQê_Q�_Qê������
ll@.s�S;�s.1:.<ï.í.<1.°._—.ãl�ieswawÉ§l
Una de les cavitats més conegudes del Pirineu ês, sens
dubte, la Cova Gelada de Casteret, situada als Ports de Góriz,
al N, de la vall d’Ordesa. En el transcurs de les innombrables
excursions i travessies que es realitzen per aquestes munta-
nyes, especialment a l'estiu, rep la visita d’un gran nombre
de gent, doncs degut a la seva fama i la bona premsa de que
na gaudit des del seu descobriment, es converteix en parada
gairebé obligatòria de molts dels excursionistes que transiten
per aquells paratges,
Però malgrat tot això, mai naviem aconseguit veure la
topografia de la cova, si es que algú l'havia realitzat. Durant
la primavera d’aquest any vàrem tenir contactes amb companys
del Club Martel de Nice i ens assabentaren de la realització
per part de F. Duverneuil de l’aiXecament topogràfic de la
cavitat, el qual ens va esser proporcionat al cap d’uns mesos,
Ara hem cregut adient de donar~lo a conèixer, ja sigui com a
curiositat pels seus visitants com per augmentar les dades d’
aquest interessant fenomen subterrani.
La Cova Gelada de Casteret es troba a la base Sw, del
Pico Anónimo, a 2665 mo d’alçària; el seu acces mes còmode es
realitza des del refugi de Góriz pel cami que porta a la Bre«
cna de Roland, invertint~se en el trajecte unes dues nores i
mitja.
La cavitat fou descoberta per Norbert Casteret el dia
25 de juny del 1926 en el transcurs d’una excursió familiar
al Monte Perdido des del poblet de Gavarnie.
— oooOOooo «
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BIBLIOGRAFIA ESPELEOLOGICA AL BUTLLETI DEL C.E,A. (II)
per J.~M. Minarro
Anteriorment i des d'aquestes mateiXeS pàgines
(ESpeleoSie — 7); el company j,—M.Victoria realitzà una reco-
pilació de tots aquells articles i notes de temàtica espeleo—
, lògica publicades al butlleti del C.E.A. fins al juny del 1970. à
, Des de llavors i en el transcurs d�aquests  nou anys,
à s'ha continuat publicant esporàdicament algunes notes que po-
ssiblement no nan arribat a l’abast de la majoria d’espeleòlegs
pel caràcter restrictiu de la d’aquesta circular social del
C.E.A.. Es per aixo que creiem oportú donar a conèixer en p `
aquesta breu nota, els articles apareguts darrerament i si
algú es troba interessat en consultar quelcom, pot posar~Se
en contacte amb nosaltres i si es possible li proporcionarem.
Index d’articles per ordre alfabètic d’autorS
(l).— J,—M.Minarro :"FitXes de cavitats : Avenc d’Esteles
(Ordai)~ ànë 253 p. 5 (1975)
(2).— J.—M.Minarro :"FitXes de cavitats : Avenc Bonic
(Ordal)" ne 261 p. 6 (1977)
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(3).- S.I.E. : “SObre la 0Ovõ CubæreS"
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L'AVENC DE LA FERLA
À n g per : J,M.ViCtoria
q (Article aparegut al diari AVUI del 26—10—79)
En sortir dels Casals, a mig Cami de Begues i Oleseta,
, si ens enfilem pel fons de 1'Espinalda, en arribar a la CO—
_ -11ada ja divisem la boca de l'avenc de la Ferla, negra, fe—
» s réstega, destaçant al fons de la torrentera Com una taca de
_ë tinta al mig d’un paper blanc. Als seus Costats s'alcen e1_V
J puig de la Mola i el puig de la Bomba, que en temps de pluja
«li envien vertaders rius d’aigua que l'avenc eugoleix àvida—
ment. oi _
· E1 15 d’agost del 1898 regnava una gran expectaeió
a la Contrada, la gent de tots els voltants hi feien Cap Com
si es tractés d�un  aplec, se situaven als voltants de l'avenc;
hi hagué qui fêu tres hores de Camí i no dinà per veure els
treballs de l'equip d'en Font i Sagué que temeràriameut pre-
tenia davallar el pregon avenc, gràcies a l'ajut fina�cer  de
1�eXCel.lentíssim  senyor Manuel Girona, propietàri de la ba~x
romia d'Eramprunyà, que els Concedí les 750 pessetes ueCes�  _
sàries per a dur a terme les exploracions subterrànies dels
seus territoris. i `
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Explica Font i Sagué, que en sentir el nom de la
Ferla la gent d’aquella comarca reculava espaordida com
davant d'un perill, Contaven que un pastor ni tirà un be
que duia una esquella, la qual sortí al mar a les costes de
J Garraf, i d'altres històries, totes molt fantasioses. Les
velles deien que era cosa de bruixes, els nomes que no tenia
fons i la canalla fugia en sentir el nom. La seva boca de
cinc metres de diàmetre que dóna pas a la negra gola d'aquest
terrible canó subterrani ès veritablement imposant, la més
temible de tot el massis del Garraf; el brunzir de les pe-
dres llençades al seu interior esglaiaven el més valent.
Feixos d’escales, cordes, corrioles, maletes,taulons,
vigues, transportats per la llarga comitiva d’nomes i animals, {
s'anaven apilant al voltant de l'avenc. Més de vint nomes tre-
ballaven en la difícil instal.lació de la boca, fins que arri- «
bà el moment desitjat que tot estigué a punt. En Font davallà
per l'escala de corda i graons de fusta el primer pou, per al
qual calculà una fondària de llO metres. Al seus fons va tro-
bar unes galeries de continuació i no comunicà per telèfon
perquè baixés en Ferret. Amb una espelma cada un, per tota
il.luminació, s’endinsaren per les galeries �ins  arribar a
la boca del segon gran pou, que deixaren per a una propera
exploració. Van naver de transcórrer vint-i-sis anys perquè
es realitzés la segona expedició, dirigida aquesta vegada per
Rafael Amat i Carreras, amb una expectació semblant a la pre-
cedent. Sis espeleòlegs davallaren el primer pou , tres acon-
seguiren baixar el segon i Einalment, el 12-lO-1924, Amat
trepitjà el fons de l�avenc  i li atribuí 240 metres de Eon-
dària, rècord de tota la península durant molts anys. —
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Vint�i�cinc  anys més tard, el 1949, el GES del Club Muntanyenc
portà a terme una expedició modèlica per al seu temps, estu—
dià detalladament la Cavitat i hi feu el primer campament
subterrani a la base del primer pou, i un bivac al Eons del
segon. Hi participaren aquesta vegada vint-i-cinc espeleòlegs
i la durada de la permanència sota terra fou de vint-i-vuit
nores. Es feu un aixecament topogràfic més precís reduint la
fondària fins als 209 metres, que sis anys més tard tornarien
a rectificar i la situarien en 181. Amb l'última expedició
es troba una derivació al bell mig del tercer pou que perme-
tia arribar fins als 175 metres. Un misteriós "ensOrrament"
ha tapat l'antic Eons de l'avenc i avui la màxima fondària
es troba a la derivació anomenada Torras—Balart.
, A l'hora actual les coses es fan d’una altra faisó.
Fa poc, un dissabte a la tarda, sortirem de Barcelona quatre
` espeleòlegs amb dos—cents metres de corda i uns autoblOque—
jadors individuals, davallàrem tots al fons de la Ferla i ai—
Xecàrem un nou plànol que ens donà 165 metres de desnivell
màxim. La mateixa nit vam tornar a casa nostra.
S’ha produït un notable canvi que porta aparellat una
evolució psicològica important de l'explorador. Reflexionant
sobre aquestes històries, se�ns  acudeix que entre els nomes
i aquest paisatge Calcàri ni ha establerta una relació cen-
tenària que ens diu que la freqüentació de les cavitats pot
tenir una altra signifació més rica que la de l'aventura, la
descoberta o la contemplació de la bellesa. Aquesta natura-
lesa no és tan sols un conjunt de cims i de valls, de roques
i d’avencs, és també l'escenari dels nostres precursos i cal
interrogar-la per Eonamentar sòlidament les nostres arrels.
— oooOGooo —
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¿‘±!;5`11Q.!ë..L..A..Q.U.N_Eïè_íè}£É.ï3�.b  ë.§.°.£S.sl
per: J. Lloret i
F, Vergés
Història.- Aquesta nota és un petit Complement del treball
publicat per X.TOmàs sobre les Cavitats de 1’Alta Ribagorça �
(EspeleOSie“n9 15), Car la Cavitat en qüestió es troba em�  2
plaçada en el mateix sector. FOu descoberta degut a les Obres
d’amp1iaCió de Carretera N — 230 i explórada per primer �Op,s
segons les nOstres dadesQ a primers d’OCtubre de l’any l975î'�
per un equip de la SIE del CEA, per la qual COsa no era in—
ClOsa en el treball esmentat. L’eXp10raCió que dOnå~1lOC'a‘ ‘
aquesta nOta EOu realitzada el dia 21-104 1978;
Localització.- S’Obre al Cøstat mateix de la Çuneta de la
earretera N - 230Q a uns 50 m. al N. del túnel del Qm. 109.
A la base del TOsSal'Peguera i en si vessant dret de la NO-
guera Ribagorçana.
0 Terme municipal sp SQpeira_(A1ta Ribagørça, província d'0sCa)
Coordenades : _XV=n429~l8'53"
,5/ =— 49 25i’30" »
z = 750 m.
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Full cartogràfic n9 251 (Areny) de l�I.G.C.
Terreny : Calcàries del cenomanenc (Cretàcic superior)
Q�scripció  : Galeria de reduides dimensions (1 X 2 m.) que
descendeix amb fort desnivell fins ~ 28 m. Estructurada en
un pla de contacte i apareixent els estrats fortament bascu—
lats. En els seus primers metres de recorregut apareixen, a
la volta, Eormes troncocòniques d’eXcavació de dimensions
decimètriques. En els darrers metres, el descens es §, gai—
rebé vertical, començant a trobar�Se  petites Concrecions de
guix. Després d'una curta galeria quasi horitzontal, fina-
litza la cavitat en una gatonera, en la que un potent estrat
sorrenc obstrueix la possible continuació.
Les formes d’erOsió esmentades, l'important dipòsit sedimen-
tari final i la secció del conducte inicial (que sembla tes-
timoniar l’actuaCió d’una fase de circulació a presió tot
seguida per una altra en règim fluvial), ens indiquen clara�
ment 1a gênesi de la Cavitat, com antiga forma de conducció
hídrica.
��peleometria.�  * (
ProEunditat—tota1 : — 32 m.
Recorregut en projecció noritz.: 55 m.
Recorregut real ; 4 70 m. *~ »
Material necessari per a l'exploració : Cap
�ibliog�afia.-
Alastrue,E.,A1me1a,A.y—RioS,JMê (1957).- “EXplicación al mapa
geológico de la provincia de Huesca" Inst.Geol,y Min.España.
Ed.A1pina (l975).�  "Pont de Suert" Guia cartográfica y mapa
a 1:40.ôôO. Granollers.
— ooOOOooo —
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LES CAVITATS DE MAJQ�  DESNlVELL_QEL PRINCIPÈQ
" per : J.«M. Miñarro i
Periòdicament, i des de les pàgines d’EspeleoSie,
intentem oferir una relació més o menys actualitzada de les
cavitats de major importància del Principat; la darrera vega-
da fou en Gl número 17 (juliol 1975) i des de llavors la 11iS—
ta de les de major desnivell na variat Substancialment d’a-
quella, no aixi les de desenvolupament noritzontal que tan
sols ha tingut lleugeres modificacions en els recorreguts.
A continuació fem l’eXposició, segons les nostres
dades més recents, de les cavitats que superen els l00 m. de
desnivell; sempre amb les degudes reserves, car pot variar
en qualsevol moment des de la seva redacció fins a l'hora de
sortir publicat. q
En aguesta ocasió, al nom, cota i situació de la -
cavitat, acompanyem un breu resum. històric i les dades b±blio—
gràfiques per a poder consultar les topografies publicades _ .
de cadascuna. g , ' —‘
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lo Qšã�š�ï�  ......... - 317 m.
(Alt Aneu, Pallars Sobirà)
-Coneguda de temps per la gent de la regió; localit-
zada l’agost del 1977 i explorada el 1978 per la
S.S.Plantaurel. A latardor del mateix any Eou explo-
rada i topografiada per un col.lectiuwd’espeleòlegs “
Catalans (SlS-6) (EspeleoSie—22). L�eXploració  no GS
~= pot donar encara per finida, ja que sembla existei-
·Xen algunes possibles continuacions.
2. Bòfia de Torremàs o_¿y¿ M. Ubag�  ........ �  202 m-
(Oden, Solsonès) 4
-Localitzat per M.Ubach, de 1�EDES,  l’any 1963, i
explorada en el transcurs de l�anomenada  "0peración
SOlsonès" amb la participació de diferents grups ca— ( —
talans. La cota - 210 m. ès la que dóna l'única topo- _
grafia publicada (Cavernas-5), però possiblement la
cota màxima de profunditat estigui en els 202 m., se-
gons unes poligonals boca-fons realitzades recentment.
3. Avenc de l’Esgu�rr�_  ............ �  197 m.
(01esa de Bonesvalls, Garraf)
—EXplOrada parcialment per Faura i Sans (1908) i
Amat i Carreras (1928). Entre els anys 1948-1956,
el GES del CMB realitza l'exploració total de les
tres vies diferents que formen aquesta_compleXa ca—
vitat. No ès fins l’any 1969 (Geo y Bio Karst-20-21)
que es publica la topografia completa, donant-li una
cota màxima de - 206 m. Malgrat tot, segons una pO1i—
gonal boCa�Eons  realitzada per la SIE l’any 1973 i
revisada posteriorment, les cotes màximes de penetració
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Són; Via Rat Penat (— 197,4 m.), Via DireCta—Anna
(— 194 m).i Via TorraS—Lamaroa (- 181 m.).
4, Avenc delS ESquiro1�  ..,,......... — 178 m.
(Va1lirana, Baix Llobregat)
Possiblement éS 1a Cavitat Citada per Faura i SanS
Com Avenc de la Sal de Llop. Descoberta per unS pica—
pedrers 1’any 1936 quan extreien Sal de llop a1 fonS
del primer pou. E1 mateix any, membres del CMB realit-
zen una exploració parcial finS 120 m,. L’any 1949 el
GES del CMB arriba al fonS de 1’aVenC. S’han publicat
diferents Croquis amb fondàries que oSci1.1en sobre
e1S 180 m,. La Cota donada aqui éS la Corresponent a
la topografia SIE (ESpe1eoSie—5).
5. Avenc de 1a F�rl�  .............. �  165 m.
(Begues, Baix Llobregat)
Explorat parcialment per Font i Saguêþ(1898), La. - ` **« (
primera exploració total és la d’Amat i Carreras 1’any (9
1924, donant una Cota molt exagerada, — 240 m. A1 1949 `
el GES del CMB torna eXp1orar—1o, reduint la Cota a
�  200 m. Una altra exploració del mateix grup (1953) 9(
Comunica que na hagut un ensorrament (?) i que la Cota
de màxima profunditat resta a — 180 m,. La profunditat
que donem eom a Correcta éS 1a que Correspon a 1a topo-
grafia SIE (1979).
6. Grallera qran del Corralot ..,........ .(— 165 m.
(St.ESteve de 1a Sarga, Pa11arS JuSSà)
Aquesta Coneguda Cavitat del Montsec fou explorada per
1a SAS del CGB durant una Campanýa_rea1itzada 1’any 1958.
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Fou redeScoberta per 1’ERE del CEC al gener del 1965 i
topografiada parcialment a 1'abri1 del mateix any. La
topografia més completa actualment êS la realitzada per
la SAS del CGB durant la campanya d'aqueSt grup 1'anvÀ
1966 (Cavernas - 9).
7, êvenc de1S yamelon�  ...,.°°,.... _. . .�  157 m.
(Tortoša, Baix Ebre) A 5 P
Descobert per D.Scnibi (ERE—CEC) Sobre e1S any�_73�74  i
explorat parcialment per membreš d'aqueSt grup. Durant 4
la primavera de 1976, 1a SIE explora i topografia total-
ment la cavitat, 1oca1itzant—Se 1a "Via Nova", possible-
ment explorada abans, almenys parcialment, per eSpe1eò—
1egS de ReuS;,aSSolint—Se el punt de màxim desnivell,
Per la via normal o "Via Schíbi" S’arriba alS 131 m. dep
profunditat (ESpe1eoSie �  19). t ) x 7 V
8, )Gral1era del Boixagu�r  . .þ ...,...,· . . .— 156 m.
(St.ESteve de la Sarga, Pa1larS“juSSà) ,5
Explorada per primera vegada 1'any 1963 per membres del
GES del CMB, La cota — 156 m, es la que correspon a xa
topografia de 1’ERE del CE�  de l�any  1968 (Espeleòleg —
11,12); però eXiSteiX una altra, realitzada per la SAS J
del CGB, que Situa la cota de maxima penetració a1S 4
— 145,5 m, (CavernaS — 11), V
9. ggïdè COS;�__p__;~_�¿�  ....,.... (— 103; 4 45) 148 m.
(Collbató, Baix Llobregat) M ·_ ` - in
Aquesta coneguda cavitat montserratina fou explorada per
primer cop per M. Faura i Sans i dîaltres, a 1’agoSt del
1908, atribuîntèli una fondària de 12O m. Durant 1’any
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1970, uns mombros do la SIE roalitzon una topografia do
l'avonc fixant ol màxim dosnivoll a — 104 m, (ESpoloOSio
— 9). Rocontmont, (29—3�79)  un oguip dol G°G.G. oxplora
una nova galoria a un nivoll suporior do la boca, augmon—
tant ol dosnivoll total do la cavitat�  al matoix tomps
topografion una via transvorsal situada al llarg dol pou
principal i quo rostava inèdita fins ara (Exploracions — 3).
10, ¿yonc_gran_�4êul�  ,,QD°°,.,.....° - 146 m.
(Ait Anou, Pallars sobirà) ·
Doscobort i oxplorat durant l’oStiu dol 1975 por l’ASMP
i la SS Plantaurol, El rocorrogut total topografiat asSo—
loix ols 1028 m, i un potit tram do galorios os dosonvolu—
pa por sota torritori francès (0uarnodo — 8,julU77).
11. êvonc do la �i�inota  ,,°,.,.°,c..°, — 134 m.
(Gavà, Baix Llobrogat)
Primora oxploracio dol pou d’ontrada roalitzada por Amat
i Carroras ol dia ll—9—l923. El GES dol CMB oxplora do nou
la cavitat a principis do la dècada dols 50 i localitza
ol pouot dol fons dol pou d’ontrada. E1 matoix grup, anys
més tard, mitjançant un pèndol aconsoguoix roalitzar l'ox±
ploració do la via latoral, ol fons do la qual roprosonta
ol punt do màxima fondària, (0at,ESp0 Mac.Garraf — 2)
12. êyonc Carlos_�o1i��o  °....°, . ...... �  130 m.
i (ßoguos, Baix Llobrogat)
Producto d’una dososbtrucció, os doscobort i oxplorat por
la UEC do Cornollà 1 any 1962. La cota donada os la corroS—
ponont a la topografia SIE (ESpolo0Sío — 10); Sogons la
roalitzada pol GES dol CMB (Cat.Esp.Mac,Garraf -1) la fon~
dària màxima os do 134 m,
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13, Güell de Tur .°..«.,° 1 ..,.. q .,.. �  130 m,
(v1ai1a�Mig  Aràn, la vaii d'Aràn)
Descobert per Y.Besset.(G,S,Pyrenees) el dia 16-8-1977 í `
explorat i topografiat per aquest grup durant l'estiu d’
aquell mateix any i del següent (0rarnède - 9).
14. êv�ng_de  Sant Marçal .............. - 124 m.
(0leSeta, Garraf)
Desobstruit, explorat i topografiat 1'any 1971 per membres
de l’E1E de la PCB, (Com.11 Simp.Met.Esp.) assignant-li
una profunditat de 128 m, Segons la topografia SIE-73 ès
de 124 m. i la via lateral arriba als 100,4 m. de desnivell.
15. �gu��ons  de les Agull��  .,........,. — 123 m.
(el Bruc, Anoia)
Llegendària cavitat montserratina, explorada per primera
vegada per membres del CMB el dia 26-7-1908 i no pel P,
Joana l’any 1824 com, erroniàment, creu molta gent (vegi's
al respecte: Geo y Bio Karst - 30)° Les primeres explora- ,
t cions no superen la cota - 51 m,, i no és fins l’l1-10-54 2
en que la SEDAC d’1gualada aconsegueix arribar fins el 3
fons del Pou dels Minyons (cota - 83). La continuació de
l'exploració s’ofereiX al GES del CMB, els quals poden
arribar al veritable fons de l'avenc el 23-1-55, donant-li
una cota de 140 mo de profunditat, Topografies més recents
confirmen la fondària real en el 123 m, com la publicada
pel G.G.G° (Exploracions - 1) que coincideix amb les inè-
dites realitzades pel GES del CMB i la SIE del CEA.
16. Avenc de 1'ESp1uga .,°...° , ........ - 120 m.
(Mura, Bages)
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No tenim dades Concretes de 1a primera exploració, però
deuria éSSer a1 principi de1S anys 50, La data més antiga
que hem trobat d’una exploració eS de 1a realitzada per
membres de1 C.E.TerraSSa e1 dia 22-2-53. L�única  topogra-
fia publicada (Geo y Bio Karst — 14,15) dóna una fondària
de 127 m.; 1a cota aqui esmentada correspon a 1a topogra-
fia SIE - 79 (inèdita).
17. Grallera de Corona o Forat Rodó . ....... q . - 119 m.
(St.ESteve de 1a Sarga, Pa11arS,JuSSà)
Primera exploració de 1a SAS del CGB 1�any  1966, que pu-
bliquen una primera topografia (Cavernas - 9). La cota ·
- 119 êS 1a de 1a topografia SIS-CE TerraSSa (Cat.ESp.Y
N Catalunya — 3). I, A
` 18. Avenc D - 2 d’Au1à .............. _. - 116 m.
(Ait Aaeu, Pa11arS sobirà)
Descobert i explorat pel G.S.MaSSat durant 1’eStiu de1_ "
1970, donant-1i una cota de - 135 m. (1ntertrog1ophi1e'-9
2). Tornat a explorar per l'ASMP i 1a S.S.P1antaure1 a
1eS campanyes a1S CunS d’Au1à, 1’eStiu de1 1975 (Ouarnède
- 8). ` , ‘
19. Avenc del Bruc .........“ 1 ..... Ñ. . - 115 m.
(Begues, Baix Llobregat)
D'aqueSta Coneguda Cavitat de1 maSSiS de Garraf, explora-
da per primer cop per Mn.Font i Sagué e1 dia 19—7—1898,
han aparegut publicades diferents topografies (But.CEC�57;
But.CEC-351; Speleon-1; Cat.ESp.Mac.Garraf-1) donant-1i
Sempre unes coteS diferents. La que aqui esmentem eS 1a
que correspon a 1a topografia SIE-74 (inèdita).
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20. �venc  del Capolatell ......,....... — 115 m.
(Navèsg Solsonès) n
La primera exploració fou realitzada per membres de la
SIE el 15—441967, fent tan sols una breu descripció de
la cavitat (Espeleoßie ~ 1); poc despres és visitada per
l�ERE  del CEC que realitzen la topografia de tot l�avenc.
21. Grallera d'A1Sa@or�_g_�grat  Ll�rg  ........ �  110 m.
(St,Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) . i.1.a.. i,¿rÏ -
Primera exploració del GES del CMB l’any 1963. D�agueSta
cavitat es poden consultar dues topografies publicades;
(Cavernãg — l1)(Cat.Esp.Catalunya — 3), de la SAS del CGB
inde la SIS·del CET, respectivament. °
22. Avenc de vandellòs . .,...,........ — 109 m.
i , (Vandellòs, Baix Camp) _H¿ W _ im 1 ·
També Conegut com Avenc de les Moles del Taix i Avenc de
Tossa l†Alzina, Fou explorat per—primer cop el dia 7-12-
.1913 per_J.Ferrate i companys, encara que tan Sols assoli
els 40 m. de profunditat (Esp;Comar.TarragonineS,any 1918).
L�eXploració  total es deuria.realitzar als voltants de 1'
any 60, L’única topografia total publicada ês la de la
t SIE del CEA de 1’any 1974 (EspeleoSie — 16). »
23. Avenc de Farrubio ............... — 106,5 m.
(Tortosa, Baix Ebre)
Coneguda i explorada per primer cop a finals de 1’any 1973
per un petit grup espeleològic de Tortosa. A1 gener del
1974 ês visitada i topografiada per la SIE del CEA. (Es�
pe1eoSiei�r16).  `« · ~ ·° · IV ~ - '
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24. Avenc del Pla de la Corba o de l'Eura ...... - 106 m.
(Castellar del Riu, Berguedà)
Conegut de temps i explorat parCialment'per membres deqi
l’ERE del CEC. Cap a l’aný 1966, mitjançant desobstruc�V
cions, espeleòlegs del C.E.Montserrat de Manresa aconse-
gueixen l'exploració total de les dues vies que formen
la Cavitat. No s'ha publicat cap topografia i tan sols
coneixem dues, una del C.E.MontSerrat i 1a realitzada
per 1a SIE del CEA.
` 25. Avenc Pompeu Fabra ........ 4 ..... — 104 m.
(vallirana, Baix Llobregat)
Descoberta per desobstruccio als primers mesos de l’any
1969 per membres de l’ERE de 1’AEC residents a vallirana;
. publiquen una topografia (Com.lI Simp.Met,Esp-) amb lat ( ·
Cota màxima aleshores Coneguda que resulta exagerada (-120
* m,). L’any 1976 és descoberta una nova via per membres
dels grups GEFOMA i GRES; assolint el màXim· desnivell
conegut fins ara. A les topografies publicades més recent-
ment (SIS �  6) (Gours —»5) encara ni manquen algunes pe- ‘
tites galeries laterals.
26. Querant gran de Pous o de Pa�s  ? ....,... — 103 m.
(vilanova de Meià, la Noguera)
Primera exploració realitzada pel SIRE-UEC Sants 1’any
1963. La cota de profunditat donada és un tant Conf1iC�
_ tiva i correspon a la topografia del GES—CMB (Butll. C.E.
Puig Castellar — 10), mentre que la realitzada per l’ERE
del CEC (Espeleòleg — 11,12) dóna un desnivell de 58 m.
més 21 m. no topografiats, és a dir, un total de 79 m.
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27. Avenc Font 1 Sagué .,............ — 102,1 m.
(01eSeta, Garraf)
Conegut també Com Avenc de 1'ArCada gran 1 Com Avenc Faura
1 Sans, Creant�Se  fa alguns anys una Certa Confusió amb
aquest darrer nom, a 1'eXiStir la Creença de que existien
dueS Cavitats. Explorat per Mn. Faura 1 SanS el dia 3—9—
' 1911, aSSignant—1i una fondària de 120 m. (But1l.CEC—205).
Una topografia moderna (Espeleòleg ~ 3) realitzada per
membres de 1’ERE del CEC dóna una Cota màxima de ~ 113 m.
La profunditat aqui esmentada correspón a la topografia
SIE del CEA realitzada 1'any 1979 (inèdita).
28. ��pluga_��  1a Faged�_g  Lo Graller .... (— 98,+ 2) 100 m. �
(Tremp, Pal1arS JuSSà) É
Possiblement eS tracta d’una Cavitat visitada per Jeannel
1'any 1890. Explorada parcialment per la SIE del CEA el
1966 (ESpeleoSie — 1); poe temps deSprêS un equip de 1’
ERE del CEC Sembla que arriba al màxim deSnive11 Conegut.
L'ún1Ca topografia publicada d�aqueSta  interessant Cav1—
tat de 1a Serra de Lleràs é�  la realitzada per la SIE del
CEA 1�any  1972 (ESpeleoS1e — 16). ' ' * '
Maig'79
— ooo00ooo —
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�����ïü  TOPOGRAFIGA DE DUES*GA?ITATS DE LARSERRÃ DE×L'ÚBAC
. _ * ~ per :,P. Caataii�,  V
Aprufitaut dues sortides rëalitzadea a la Serra dæ 1’ .~
. Obac vàrem revisar la topografia de duas cavítats tan COHEgH¥*
dæs cum són l'avenc da 1’ESp1uga i l�Åï@@C  da iatEinaSSa.v¥ ~ï*
Aquestes dues cavitats són bastant Èreqüæntades, tal cøm reS—
ta testimoniat par la grau quantitat dé daixalíes qua eS tro-
ba al votant da 11urS bøques. El resultatiŠîaqueSta`rEviSió
ha aatat El següent : La diferència de Cota de pro�uniitat  V
. en un ca�  i la topografia d’uH.$ECÈDT cømegut però �èa�gä%U—i’î*  ‘'��
pogra�ia,  ên l�altre.  L _i: ~ '¢· wiî �
' . ` YÀVÈNC DE L’ESPLUGA ·
Qavitat coneguda da fa molt de temps, þo�sibleaant  des
da uriaoipia dai�  anys 50; la data d�aÉp1orá�ió  més antíg�
da quavteaim Cøneixeaent ês la del 22 da fabaer del 1§53 rea-
litza�a  pal G.E. �a  Terrassa. Aquest avenc té la particulari-
tat d�êSSer  al da major profunditat da 1a aøua St·LlÜTEHÇ dal ~
Munt—Serra de 1�ÚbaC,_,—~  V `
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�oca1itzaCió.—  Seguint 1a Carretera de Terrassa a Talamanca
s'arriba, Cap al 0m. 11,100, al lloc Conegut com 1'A1zina del
Sal.lari, des d’on cal prendre una pista que puja Eins el CO11
de Tres Creus, A partir d'aquí s'ha de seguir un Corriol molt
ben senyalat i que baixa Cap al vessant N. del coll. Després
de passar per les Balmes de la Pola i de vorejar alguns Cin�
gles, s'arriba a un altre co11 des del que cal seguir per un
corriol senyalitzat amb Eletxes blanques i que desprês de tra-
vessar un bosquet porta a la Balma de l'Espluga. Des d'aquí
s'ha d’estar atent i localitzar un Corriol, no gaire visible,
que surt a l'esquerra un xic mes avall de la balma, i que
baixant per uns terraplens ens porta a1 bosc on es troba la
boca de 1'avenc. «
Coordenades sobre el mapa St,L10renç�Serra  Obac d'Ed.A1pina
Xi= 59 38'05V
y = 419 39�l8"  q
u z = 590 m.
Descripció.— Es penetra a l'avenc per un pou en rampa de
l8 m., fins una plataforma on s'obre un altre pou de 9.m. Al
final d’aquest es troba una galeria, si la seguim en el sen-
tit N — S. penetrarem en una galeria diaclasada que es tanca
als 20 m. de recorregut; si proseguim en l’altre sentit arri—
bem a un meandre en el que segons les èpoques circula una pe-
tita quantitat d'aigua. Seguint—lO, despres de girar 1809 so-
bre si mateix, s'arriba a la boca d'un pou de 17 m., a la ba�
se del qual existeix un ressalt de 4m. que un cop baixat ens
situa a la boca d’un nou pou, aquest de 28 m. de desnivell i
originant—Se`al seu fons una galeria de 18 m. de longitud que `
ens porta a la boca de la darrera vertical (22,5 m) penetrant—se
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per una petita canal de gran inclinació. En el fons d'aquest
pou (cota �  110) és on es troba el major volum de la cavitat.
Per seguir l'exploració hem d’ascendir uns ressalts i baixar
un pou descompost de 13 m., iniciant—Se tot seguit una galeria
d'uns 30 m., al final de la qual s'obre un pouet de 2Q5 m. que
ês el punt de major profunditat de l'avenc ( cota - 120 m.).
Cal cridar l'atenció sobre els "spits" ben co1.locats que eXis—
teixen a 1a boca dels dos últims pous i que contribueixen a
evitar una major xopada en les èpoques de circulació d'aigua,
ê§ÃšîlïQ..2ãl·.A.. P...ï.N,...·�Ž§;êê
Malgrat no êsser citat en el Recull Espeleològic de Cata�
lunya d’en Faura i Sans, sembla que aquest avenc fou explorat
a primers de segle per aquest espeleòleg, El primer estudi
conegut de la cavitat és el realitzat per N. Llopis Lladó el
dia 9 de juliol del 1932 i publicat posteriorment al volum n9
2 de “Sota Terra“. ’
�og�litz��i�¿—  Situats a la casa de la Barata, a uns 9 Qm.
de Terrassa en la carretera de Talamanca, cal travessar la
masia i prendre un camí que va al costat d'una riera prou mar-
cada; a uns 10 minuts de la Barata es troba un lloc en que el
Camí i la riera conflueixen, En aquest punt hem de prendre unt
corriol, bastant amagat per la vegetació, que surt a l'esque-
rra i que mena a la boca de l'avenco
Es convenient Eer notar que la localització de la boca sobre
v el mapa de la zona d’Ed. Alpina és falsa, les coordenades co—
rrectes mes aproximades són les següents :
X = 59 40’l0"
y = 419 38'22"
z : 760 m.
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���cripci�;-  La boca de l'avenc, que es troba voltada per
abundant vegetació, és en forma d’embut i en alguns punts pre-
senta les parets verticals, però pel punt que s'arriba des del
camí presenta una rampa que permet baixar al fons del citat
embut (cota - 6). En aquest punt trobarem "spits" en els que
podrem inStal.lar la corda i baixar 6 m. verticals que ens si-
tua en una repisa que domina tot el pou principal. Per baixar
aquest tenim dues opcions; si es baixa pel punt més llunyà de
la Corda anirem directament a la cota — 51,2; en canvi, si de-
Cidim baixar per l'a1tre extrem de la repisa, baixarem uns 6 m.
i ens introduîrem per una Einestra que dóna accés a un pou de
27 m. que ens situa a la base del pou principal.
( Si seguim la galeria de la planta del fons arribarem a un
punt en el que trobem una gatonera descendent sota una colada�  q
superat aquest pas s'arriba a una saleta amb una xemeneia ascen-
dent que comunica amb la part superior de la colada. El fons
d’aquesta saleta representa la cota mes profunda de la cavitat
(�  57,9 m,).
�ibliografi�.-  — I
(1). Llopis L1adó,N. (1935): " Avenc de la Pinassa (La Barata)"
Sota Terra Il : 49-55 C.M.B.
(2). Ullastre,J. (1968); "Estudio geomorfologico comparativo
del Avenc de 1’Espluga`y otras cavidades del macizo de
1'Obac y St. Llorenç“.
s Geo y Bio KARST(l4~l5): 3l—34
(3). Garcia,A. (1971): VAvenc de la Pinassa i Avenc de 1’ESp1uga"
But1l.G1EG d’activitats 1970 : 24-28
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ELS FENOMENS CÀRSTICS DEL MASSIS DE PERILLÕS (11) V
Barrenc gran de Perillós (Rosselló, Catalunya Nord) 9
per : S.I.E. “9
Anteriorment i amb ocasió del primer article sobre
aquesta zona de la Catalunya Nord (Espe1eoSie — 21), ja na-
viem manifestat el nostre interés sobre les diferents cavi—
tats del massis de Perillos (o Perellós) i anunciàvem l'apa—
rició de posteriors articles sobre les diferents Cavitats
existents, especialment totes aquelles que sobrepassin els
100 m. de desnivell. 1
Aquesta vegada volem oferir una breu fitxa d�una  de
les cavitats mes profundes de la comarca, prou coneguda pels
espeleòlegs locals, però pràcticament inèdita per a 1a majo-
ria dels espeleòlegs dels altres Paîsos Catalans.
�istòria.�  Fou descoberta el dia 9 d’octubre del 1949 per
membres de l'"Entente Spéléologique du Roussillon", però no
és fíns e1 17 de novembre del 1951 en que desprês d’una eX—
ploració en la que participaren 18 espeleòlegs, s'arriba al
punt final de l'avenc, assignant—1i una fondària de 120 m.
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�pponimi�.�  El mot BARRENC tan sols l'hem pogut localitzar al
Diccionari Català—Valencià~Balear, d’Alcover 1 Moll; dient
d'ell que es tracta d'un topònim d�ús  exclisiu al Rosselló 1
s'aplica com a sinònim d�engol1dor,  provenint de les paraules
sestass i .s;'sEs·
En el nostre article anterior vàrem cometre l'error d’anome—
nar la cavitat allà descrita amb el nom d’Avenc del Pla de
Perillós, quan la denominació correcta és la de BARRENC DEL
PLA DE PERILLOS. À
S1tuaci�.—  A l'esquerra de la carretera d'0pol (0poul) a Pe-
rillós es troben uns corrals, els Cortals de la Llana, d'on
surt un corriol que baixa cap al barranc de Roboul; trobant-
se l'avenc a uns 400 m. a l'W. dels corrals 1 a uns 2 m, per
damunt del llit del torrent.V 4 ~
Qescripció,± S�inicia  amb un pouët de 3 ma al que segueix una
galeria, estreta 1 amb un pendent d’uns 459 d’1nclinaCió, fi�
nalitzant en una minúscula Cambra des de la qual es desemboca
a un pou de 14 m. que origina l’anomenada "Sala Pontnus", A
la seva base es troba una curta galeria que porta tot seguit
a una nova vertical, aquesta de 10 m. de desnivell 1 que comu�
nica amb una galeria, de sentit ascendent 1 de direcció vers
el S. que finalitza als pocs metres de recorregut; per sota
la base del pou d'accés 1 mitjançant un curt ressalt es pe- ·
netra en un conducte descendent, de tipus meandriforme (gato—
neres Creus) que desemboca pràcticament al zenit d’un nou pou
de 7'9 m. de profunditat ("Sala Portefeuille"). Al seu`EOns
s'inicia un estret conducte horitzontal (El llaminador), de‘
curt recorregut 1 que s'aboca per un pou de 7'4 m. a l�anome—
nada "Sala Maryse" (cota ~ 66). Des d'aquest punt existeixen
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dues opcions de continuació; vers l'W. remuntant una rampa de
blocs fins el seu cim, arribant—se a una galeria noritzontal »
que també es bifurca, cap a l'esquerra resta curullada per
sediments pocs metres més enllà i cap a la dreta, per un re—
ssalt, va baixant per una planta plena de sediments fins tro-
bar un pou de 6 m. que mena a unes curtes galeries laterals
on s'acaba aquest tram de l'avenc als 75 m. de profunditat.
De nou a la cota — 66 i per l'extrem E. de la sala eXis—
teix una nova vertical, aquesta de 7 m. i a la qual segueix
un ressalt de 3 m. que permet assolir el fons d’una nova cambra
amb el sòl Cobert per blocs de notable tamany; a l'esquerra
es troba un pou cec de 5’5 m. de desnivell. Seguint vers l'E.
als pocs metres la galeria gira bruscament a l'esquerra i con— p
tinua, un xic descendent, durant poc mes de lO m. fins anar a
desembocar al darrer pou de la cavitat, de l8’5 m. de desnivell
i de secció gairebe cilíndrica; en el seu fons (Sala Alberny)
existeixen algunes concavitats laterals d’escàs recorregut i
un minúscul pouet inundat en el que es troba la màxima profun-
ditat de l'avenc (cota ~ lOl m,).
�iëliss�îts-ïis·  —
J.Ribes,M.Font (l977)Q— "Grand Barrenc de Perillós" 3ë Rassem-
blement—Spéléo, Mai 1977 (suplement a
"Quercy—Recnercne" n9 l7)
— ooOOOooo —
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QQEŠCIARI ESPELEØLQQŠQ A
�¿�;l¿�;Q;_;_Z�  ,— En les primeres setmanes del proppassat
mes d'agost, un nombrós eguip de la SIE del CEA continuà les
exploracions al massis del Cornion (Pics d’Europa); l'objec-
tiu principal de la campanya d'enguany eren els avencs anome—
nõtß È9šE.ŠÉ.ÉëÈÈëë.¥E§ë 1 ãsEE.Qèsèl;Es�.ss  GE�FEÉsÉE.l·
visitats parcialment l'any anterior,
El campament base s'instal.là al refugi "Margués de
Villaviciosa" a Vega de Ario, i des d’agui es realitzaren
les següents exploracions :
�pzu  de Q��e�a_�u§a  .— Exploració parcial i topografia fins
a �  536 m.,_Sondejat fins a — 586 m,, A la cota — 225 s'obre
un pou de 247 m, (vegi's croquis adjunt), i _ q —
ÉsEE;QsæÉ�.ÉèEèl;�s�.l£�.�s.sE�EEEsEE  ·— Explsr�ciô  tOt�ï  i
topografia, Desnivell de 209 m,
�ozu  de ,— Exploració total i topo-
grafia, Desnivell de l95 m,
�g�u_Qabeza  Joulagua,— Exploració total i topografia, Desni—
vell de lO5 m, I
Tanmateix s'exploraren 36 cavitats meS,totes elles de
molt menys importància. p
Volem agraîr la col,laboració, tant econòmica com mate-
rial, que per a un millor desenvolupament de l'ESlEC �  79, p
ens en prestat les següents entitats :
Comite Català d’ESpeleologia
Club Grupo Boenringer �  Barcelona
Esports Sibecas — Barcelona
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��CUA1N  .— També a1 mes d'agOst, Gls Companys del G,E. de M
Badalona Continuaren 1’eXp1oraCió de 1'AvenC B—1�,  abandonada
t 1'any anterior a �  700 m, Enguany la sort també e1S acompanyà
i assoliren sobrepassar e1s 1000 m. de desnivell, punt on més
O menys topografiaren; 1a resta de 1'exploració Continuà fins
una Cota , que subva10rant�1a,  apreciaren en uns 1.150 m. de
desnivell. 1 1a Cavitat Continua ...
Durant e1 mes de setembre, un equip de 1a SIE de1 CEA. ha rea-
litzat algunes sortides a1 massis d’ESCuain amb e1 propòsit
de revisar 1a topografia de 1’avenC 0a Bufona_í0�20).  A nores
d'ara es té 1'aiXeCament Eins a 1a Cota — 248 m., Que COrreS—
pon a la de — 200 m. aproximadament de 1a topografia del G.E.
de Badalona. Si es Continua amb aquesta tònica és possible
que 1a profunditat total de 1a Cavitat, fixada en — 553 m. es
vegi ampliament superada. �“
——000Oo000��
y1NT—1—DOS AVENCO_DE 500 MET��0_
Presentem una llista, aturada a1 primer de novembre d’
enguany, de les Cavitats de 1’eStat espanyol que han estat
explorades amb un desnive11 superior a1s CinC�Cents  metres.
Assenyalem amb una T. 1es dades de 1es que disposem topografia.
1.- Sistema Piedra de S.Martin. Larra (—1006 i +326) 1332 m. T.
2.- Avenc B �  15. Escuain — 1150 m.
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3.- Símõ G.E.S.M. T010X �  1070 m. T.
4.- Sistemõ GARMA C1EGA�CELLAGUA.  Sobõ — 970 m. T.
5.- Sistem�  CUET0 - COVENTOSA. ASOn - 800 m.¿?
6.- Cuevõ BUCHAQUERA. Acumuær (-607 1 + 107) 714 m. T.
7.- Avenc C �  9 . ESCuõin — 680 m. T.
8.- Sístemõ ARAÉONERA. T-1,STA.ELENA. T0r1�  �  660 m. T.
9.- Sima SARA 11. TræSviS0 - 635 m.
10.- Símõ del LLAGU DE LES MOÑETAS. SOtreS �  630 m.
11.- P0z0 ESTELLA. Añçlõrrõ — 614 m. T.
12.- Sístemõ SABADELL. BiSSCaS— - 600 m.¿?
13.- P0zu CEBOLLEDA. Amievõ — 597 m. T.
14.- Pozu CABEZA MUXA. vega Moh�ndi  - 586 m. T.
15.- Símõ FELIX RUIX DE ARCAUTE. Mõrboré — 563 m. T.
16.- Símõ de CEMBA VIELLA. Vegõ Redondõ - 560 m.
17.- Avenc de LA BUFONA. C-20. Escuõín. — 553 m. T.
18.- Sim�  T - 38. AEANONEEA. T0r1õ. - 552 m. T.
19.- MORTERO DE ASTRANA,EL. Sobõ. �  552 m.
20.- MORTERON II DEL HOYO SALZOSO. S0bõ — 505 m. T.
21.- GAZTELU'K0 URZULOA 1. Beguríx�  �  502 m.
22.�  Simõ S-1, ARANONERA. Torlõ - 500 m.
- 00000000 -
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