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EDITORIAL

EI passat 6 de marc, un centenar d'espeleolegs ens varem

reunir a I'Hote| Orient per, en forma de sopar, fer un senzill
homenatge a en Josep M./l/Iir7arro, Pau Pérez i Francesc
Rubinat, fins al passat desembre maxims responsables de
les nostres Federacions, tant d'ambit Estatal com Nacional.

EI sopar va discérrer en un ambient ple de companyonia
i bon humor, on uns més que curts parlaments van servir per

fer Iliurament d'uns records de |'acte als homenatjats.

També, en certa forma, la reunié va servir al coI.Iectiu

espeleologic com a presentacié informal en les tasques de
Presidents de Ia Federacié Espanyola i Catalana, dels

companys José L. Membradao iXavier Lopez i Mateo.
Els amics Membrado i Lopez han reunit al seu voltant un

conjunt de joves espeleolegs —sols cal fer un percentatge de
|'edat de les noves Juntes- per fer-se carrec de les tasques

front de Iesnostres Federaclons.
lU EI podriem dur canvx generacxona/, al front de les

Ara sols em queda desitjar —a tots ells- sort i encert en les
seves respectives tasques i, un xic egoistament que, junt ala
constancia i capacitat de treball demostrada pels seus
antecessors, tinguin |'emprenta i decisié que la sevajoventut
p,9SSupOSa_
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EXPLORACIONS

A LA SERRA D'ORIOLA
BAJO SEGURA (ALACANT)

INTRODUCCIO:

Tot ccrcant algun indret on existis una cavitat d'un
cart intarés exploratori i que, a més, hi poguéssim

portar a tcrmc una tasca espeleclégica minimament

profitosa, un equip d’aquesta SIE vérem decidir de

dicar Ia Setmana Santa 92 a visitar aquesta zona del

pais aiacanti, d'0n tcnicm noticias dc |’existéncia

d'una cova conaguda i visitada habitualment per Ia

gent del poble. EI passat mes de desembre un

company d’aquesta Seccio va fer—hi una exploracié

parcial, acompanyat per membres del S|RE-CEN

TRE, considerant—|a de prou interés.

Segons una Ilegenda, explicada pels habitants
d’Orio|a, els moros del Castell, que estaven a dalt de

la Serra, Ia utilitzaven per baixar fins al poble, a per

aigua, sortint molt a prop del marge del riu.

EM PLACAMENT I SITUACIO:

La Sierra de Orihuela, esta situada ala provincia

d’A|acant, en el seu extrem Sud-oest, a la comarca

del Bajo Segura, amb una aleada maxima de 634 m.

EI nucli de poblacié més proper és Orihuela

(Orio|al,que té un terme municipal de 443’5 Km2. i una

poblacio de 44.338 habitants, i esta delimitada al Sud

per Ia Serra d’Esca|ona i al Nord per Ia Serra
d'Orihuela.

Situats al poble, i partint del Palmeral llloc

caracteristic per la gran quantitat de palmeresl hem
de creuar alguns carrers, vorejant el casc antic, per

accedir a Ia carretera que amb fort pendent puja al

Seminario, situat sobre el poble i prou conegut per la

gent, punt on deixarem els cotxes. Per Ia part de
darrera de I’edifici surt un corriol que guanya alcada

progressivament en zig-zag, fins a arribar ales runes

Per SIE

de |’antIc castell, situades a prop del cim de 241 m.
Passades les restes de Ia muralla, el cami planeja

passant ala vora d’una antiga cisterna, trobant-se la
cavitat a uns 15 m per sobre d’e||a, en un petit pla ala
dreta del cami.

D ESCRIPCIO:

Penetrem a Ia cavitat per un petit ressalt d’1 m,

amb una curta galeria que ala seva part final té un pas
estret entre blocs —gatera de |’aIre -, superat el qual
una rampa de pedres ens situa a Ia " Gatera estripa
pits", pas que representa un fort obstacle, per Ia seva
estretor, per a la nostra progressié. Superat aquest

pas, un ressalt de 5 m I ens trobem amb el "Pou del
compte enrere", de 1 2’2O m. En Ia seva base, un gran

bloc que serveix de barana I que comunica amb un
ressalt de 3 m I un de 3,5 m que ens situen ala cota
35m.

Remuntant en la seva part esquerra per una serie

de passos entre blocs i grimpades comuniquem

amb la capoalera del pou.

Situats, novament, a la base del pou, uncurt ressalt

de 2 m I una galeria amb el terra irregular ens porta,

a I’esquerra, a la capcalera del "Pou Paco" I, a la
dreta, a una galeria que canvia de direccio I que als
pocs metres connecta amb Ia "Sa|a OrIhueIa", (Ia
cambra més gran de Ia cavitat, 10x20x8 ml. Des
d’aquI tenim dues opcionsz la) Travessar la sala,
continuant per una curta galeria desfonada, plena de
formacions, que porta, després d’un petit ressalt, ala
meitat d’una forta rampa; seguint amunt, per espai
d’uns 6 m, queda curullada per blocs. Rampa avall,

després d’un pas estret entrarem, per Ia seva part



superior, ala "Sala Crivi||ente”. Desgrimpem al fons

de Ia sala fins a un gran bloc, que ons parteix Ia

pogressié: par Ia drcta un curt tram i un ressalt

ascendent marca Ia fi d’aquesta zona; per Vesquerra

un ressalt do 4,5 m, entre blocs, ens situa en una zona

caotica, creant un fals pis. Un tram petit horitzontal ens

porta a una gaIeria—p0u amb dues opcions de

continuaciéz a Ia dreta un pas entre blocs i després

d’un petit ressalt ens trobem a Ia ”Sa|a Ultima", de

mides reduides, presentant el terra en fort pendent. Al

seu extrem s’obre una curta galeria curullada per

sediments. A |’esquerra davallem un ressalt forea

vertical, de 7 m, trobant ala seva base un estret forat,

”Pas L0rca". Una gatera vertical de reduides

dimensions ens porta a la base d’una curta galeria
descendent. Canviant de direccié, les seves mides

es redueixen, fent-se impracticables per blocs (Punt
de Ia maxima fondaria ala cota - 63.40 m).

Abans d’arribar al final, un ressalt ascendent, en

tre blocs, ens porta a un passadis estret i a una forta

rampa ascendent, que ens situa al terra d’una petita

galeria que desemboca en un ressalt de 3 m tancat

per blocs. Per sobre del ressalt, uns passos d’0p0sici6

ens situen ala base del ressalt de 3,5 m, sota la "Sala

CriviIIente". Aquest és un sector un tant Iaberintic,

desenvolupat entre blocs.
De bell nou ala "Sala Crivil|ente". En el seu extrem

O, un ressalt de 5,4 m ens porta a una notable galeria

de terra pla fins a desembocar en una diaclassi molt

inclinada, que ala seva meitat s'ha desfonat, arribant

per un pas entre formacions a una petita cambra on

es presenten dues opcions més de continuacio:

davallar un ressalt de 4,4 m que ens posa en

comunicacio amb una galeria, per Ia qual es pot

progressar uns 1 1 m, fins que queda taponada per

blocs, ala cota - 49,4 m; tornant ala cambra, es pot

continuar per Ia diaclassi, en sentit ascendent, per la

dreta fins a trobar una finestra de petites dimensions.

A l’a|tra banda ens trobem una galeria amb el terra de
sorra i en sentitdescendent ens porta a un curullament

de blocs, sense aparenca de continuitat (cota -40,6

ml. Galeria amunt trobem un passadis estret, que

anomenem "La Manga", que connecta amb un tram

curt horitzontal i un petit ressalt ascendent amb una

galeria que porta a Ia "Sala Orihuela" i, per |’a|tra
banda, a Ia capcalera del "Pou Paco"

De bell nou a la cambra, pujarem per |’esquerra,

ascendint a una curta galeria plena de blocs, que ens

porta fins ala "Sala Orihuela"

Tornant a la capcalera del "Pou Paco", aquest de

7,5 m, que davallem sense material, a la seva base

una galeria en sentit descendent, amb el terra ple de
blocs, queda curullada als pocs metres. A la seva

meitat, un forat a terra ens permetaccedir, mitjancant

un petit ressalt, a una galeria de terra pla, amb un forat
estret ala dreta, d’uns tres metres, curullat per blocs.

Seguint per Ia galeria ascendent, aquesta fa dos
canvis seguits de direccio. Situant—nos ala capcalera
d’un petit ressalt, devallat aquest, a terra trobarem un

forat anomenat "La Fanguera" —és un ressalt de 5 my
en Ia seva base, una galeria per la qual podem
progressar en els dos sentits, que es curullen per

blocs i gran quantitat de fang, ala cota - 44 m.
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EL SISTEMA ARRELS—CLONC
(Avenc de les Arrels, del Clonc, de I'OreIIuf, de —I¤
Figuerefu i de I¤ Cunefc)
Unc n0v¤ Gran Ccvifcf de Catalunya

A TALL DE PRESENTACIO:

Fa anys, quan as va reglamentar |’Espele0|0gia
a |’Estat, es va vaure que restava malt terreny par
explorar i as va decidir repartir el pastis entre els
grups.

Aixi, par ala proteccié dels nostras interessos,

van néixer les delimitacions del territori an "Z0nas",

casa realmentimportantique permetala gent treballar
amb tranquiI.|itat, tanta, que alguns Grups després de

més de vint anys de dedicar-s’hi encara no han pogut
acabar-Ia i que quan algnfr d’un poble fa una exploracié
en un sector, amb els treballs publicats fa anys,scnten

justa calcra.

En altres punts de I’Estat, espeleblegs qua es

dediquen sisteméticament a Ia seva" Zona" opinen
( ? ) que Catalunya i Madrid estan planes de Pirates
—qui ens havia de dir que campartiriem aficions amb

els centralistesll- que en un pant de cap de setmana
es desplacen a la seva Regié fent una explaracié i

publicant un treball que ells no han pagut acabar en

anys. J0 comprenc la seva inquietud i els suggereixo
que es posin en cantacte amb els Pirates per pader

aprendre les miraculoses técniques que fan servir. Si

camproven que, com sospita, sén uns espeleblegs
normalets, és millor que na facin mes mullader i es

dediquin a un esport més tranquil, ala cria del canari

flauta,per exemple.

A Catalunya no tenim "Z0nas" detreball, i per aixa
-i segons sembla, per la nostra manca d’etica— els

Per Antoni Ferro

Grups revisen les exploracions dels altres i aixf una
cavitat com la cava Cuberes ha passat d'uns 300 m

a prop dels vuit Km de recorregut, a la cava d’en
Manel, dels 36 m als 788 m actuals.

A les cavitats que avui publiquem han treballat,

entre altres, el GE Montblanc, SIE del CEA, GES del

CMB, GEL L|eidata... i altra vegada GE Montblanc i
nosaltres, aoonseguint que unes petites cavitats

passin a un sol conjunt, que forma una modesta nova

Gran Cavitat de Catalunya amb els seus 578 m de

recorregut.

La tasca d’exp|0raci6, Ia topografia i les notes que

ara publiquem san el resultat d’un seguit de visites
(1988-1991) dutes a terme per una gran part dels

membres de la SIE i especialment pels companys: J.

Camas, A. Ferro, X. Ferro, D. Farnaguera, J.
Fornaguera, L. Fuentes, R. Gonzalez, J.C. Juderias,
J.M. Miarra,J.M. Slclia i E. Sorribes.

FITXA DEL SISTEMA ARRELS - CLONC

(Avencs de les Arrels, de Ia Figuereta, del Clonc,
de l’Orellut i de Ia Cuneta)

LOCALITZACIO:

Dintre del terme municipal de Montblanc lConca

de Barbera), al marge esquerre del riu Brugent, pel

damunt de Ia carretera de La Fliba a Farena, poo

després del km 6,una punta de carena obliga a girar



ala drata, poc abans d’arribar a una cabana de pcdra
al marge esquerre de Ia carretara.

TERRENY:

Calcéries dal Muschelkalk.

ESPELEOMETRIA:

Recorrcgut segons itinerari topogréfic : 578 m.
DesnivelImaxim:3.380 m. (-3.280 + 1 m.)

COORDENADES:

De forma totalment aleatbria donem les de la

boca dc |’avenc de|’Orc|Iut—4 49'19"E—41 18' 33" N

— com las de tot el Sistema, on vam localitzar Ia cota

zero de la topografia.

Las boques de la resta dal conjunt estan

enclavades a les segiients cotesz

Avenc Clcnc + 1 m

Avenc Figuerata -080m
-240mAvenc Arrels

-260mAvenc Cuneta

TO POGRAFIA:

EI treball de camp esté fat amb cinta (25-50 m),

bnjixcla I clinémetre sexagessimal, amb construccié

d’un esborrany sobre el terrany. Ham passat les

dadcs cn una topografia de treball, a escala 1:200,

passada en net, redu'n`da per reprografia i redibuixada.

DESCRIPCIO

Nota preliminar:

En una cavitat d’aquestes caracteristiques —cinc

boques d’entrada- és dificil donar una dascripcié
ccnjunta, partant, ham fatlas ressenyas com si fossin
cinc cavitats diferants —taI com era par nosaltres a

I’inici dc las exp|0raci0ns— fins ala unié, sicolégica,
amb un dels altras avancs del conjunt.

AVENC DE L’ORELLUT

Una patita rampa d'entrada ans daixa a Ia part
superior d’un ressalt de -3,60 m, que comunica amb
una petita sala que a través d’un pas baix entre

formacié déna a un nou ressalt de -3,20 m. Davallat el

ressalt estem en una petita saleta (4,20 x4 m) on en el

terra s’obra un pou, amb Ia boca mig tapada per un
bloc. EI pou de -13,10 m ens deixa ala Sala Gran (16

x 4 x 6 m.); la sala, en direccio Sud queda taponada

per un enfonsament, amb blocs de gran grandaria,

entre els quals és possible avancar pocs metres.

Just al peu de la barrera de blocs i en Ia paret d’enfront

per on hem baixat a la sala, hi ha un estret pas que

déna a un parell de saletes comunicades entre blocs,

passades les quals una gatera ens deixa a |’entrada
de Ia Sala de Ia Barrera de I’Avenc del Clonc. Situats,

novament, en Ia Sala Gran podem remuntar en

direccio Nord, mig delimitada per un gran bloc que es
rodeja per la dreta, en fort pendent, fins al peu de Ia

paret, on penjat a uns tres m una petita saleta comu

nica amb una gatera (0.50 x0.50 ml que alstres metres

gira a l’esquerra i 2 m més endavant queda la seccié

redui`da a 0,15 x0,25 m, on els companysvan realltzar
-amb una encaixada de mans- Ia unié amb I’Avenc de

les Arrels.

Partint de nou de Ia Sala Gran , a peu de pou i en

Ia paret d’enfront, s’obra una galeria adiaclassada

que baixa en fort pendent i, als pocs metres, es

divideix en tres. La galeria de |’esquerra remunta en

fort pendent i queda tapada per blocs. La galeria del

mig perd alcada rapidament i al final déna pas a un

llaminador descendent que ens deixa en una estreta

galeria adiaclassada (punt de maxima profunditat a

-32,80 ml on podem remuntar en direccié O, entre

blocs, per continuar per una gatera en direccio Sud
Oest uns vuit metres fins a desembocar en una sala

ga|eria,amb el terra terrés, mig partida per blocs, en
el sostre de Ia qual hi ha una clara comunicacié ( + 5,20
m) amb la Sala de la Barrera de l’Avenc del Clonc.

AVENC DEL CLONC

A través de Ia boca entre blocs (0,70 x 0,70), es

baixa un ressalt de -3,50 m que ens deixa en una
saleta (7 x 2,50 x 3 m) amb dues possibles
continuacions; |’una, sota el pouet de |’entrada, on

una gatera remunta entre blocs en direccio 0, i als tres
metres gira a |’esquerra fins a comunicar amb un pou
(-8 ml al terra del qual és possible accedir-hi per l’a|tra
via.

L’a|tra opcio parteix del punt més baix de Ia sala
d’entrada, on un estret ressalt (- 3,70 ml ens deixa en
una saleta (6 x 2,50 x 3 m) de forma quadrangular, on



un pas estret, an |’ang|e Sud, comunica amb un pou
(-7m).

Quasi al nivcll d’entrada del pou, trobarem una

galeria panjada que remunta uns pocs metres n en
|’extrem dret déna pas a una serie de rampesi ressalts,
entre blocs, per continuar per una gatera remuntant,

que ens deixa a Ia base d'un pou (+3.40 m) i que
ccmunica amb Ia boca de i’Avenc de Ia Cuneta.

Davailatelpou de7m,s’0bren davant nostre dues
possibilitats, una avall (SO) que déna a un pou de
6.50 m i |'a|tra cap ai NE, per una galeria (4x 1,20 m)
que remunta Ia seccié répidament, en pendent, fins a
convertir-se en un pas de gatera, entre sediments, on
un ressalt ens porta a una petita saleta amb les parets
terrcses. La continuacié passa per una gatera, d’uns

4 m, que desemboca a Ia part superior d’una sale,
amb el terra amb fort pendent, que al seu final, entre
Ia barrera de blocs (Sala de la Barrera), un ressalt de

-5,20m c0municaambI'Avenc de|’OreIIut.
Novament ala base del p0u de 7 m, i en Ia paret

O, en una galeria en forta rampa descendent ia través
d'un pas estret, entrem en una saleta -0n també es
possible arribar—hi davallant el pou de 8 m- on per
l'altre extrem d’on hem entrat, un parell de ressalts

comuniquen amb una galeria que baixa amb fort
pendent fins al seu final, a uns 8 m de recorregut. A Ia
part final i en el terra, un pas entre blocs permet
continuar, per un parell d’esquerdes, alguns metres
mes.

AVENC DE LA CUNETA

En Ia mateixa cuneta de la carretera, una boca

(0,30 x 0,40 ml dona pas a un pou de -3,0 m que
comunica amb |’Avenc del Clonc.

AVENC DE LA FIGUERETA

Una amplia boca de 6 x 3 m dona accés a un

ressalt de -5,50 m i després d'una curta rampa ens

porta al terra del pou d’entrada, pla i ple de restes

vegetals. Per l’extrem NE, un pas entre blocs permet
seguir uns 4 m fins ala boca d'un pou que comunica
amb un pis inferior.

Ala paret N, del terra del pou d’entrada, un pas
entre blocs permet davallar per una esquerda, plena

de blocs penjats, coberts de sediments polsosos,
que formen una serie de galeries superposades, que
baixen fins a Ia cota -14,80 m. Quasi enfront de Ia

rampa d’accés, un estret pas descendent (NO) co
munica amb l’Avenc de les Arrels.

AVENC DE LES ARRELS

Dues estretes boques, entre blocs, unides per un

||aminador—gatera, donen pas (-2,40 ml a un ressalt
de-2,90m,queens deixa en una sa|a(14x3.50x3m)
amb el terra enforma d’embut,feten sediments,on en

Ia part més fonda s’obre la boca d'un pou (4x 1,20 ml
de -12 m fins al terra d'una galeria, adiaclassada, que

es pot seguir cap el NE, uns 20 m, girant ala dreta, i
uns 7 m després queda segada per un ensorrament.
Situats de nou ala base del pou i en direccié SO, una

galeria -sala, plena de blocs inestables -ens permet
continuar per dues galeries: Una, a l’esquerra, estreta
i en forma meandrica, on una grossa arrel forma un

passama natural i on als 25 m un pas estret comunica
amb l’Avenc de la Figuereta.

L'altra continuacié, és una galeria practicament
orientada al SO, estreta, plena de blocs penjats

inestables, on és possible avancar, en continues

pujades i baixades, uns 60m de recorregut, on un pas
més estret ens impedeix Ia progressié.

Ala meitat del recorregut, junt al sostre, entre els
blocs inestables, un petit pas comunica amb el final

de Ia gatera de l’Avenc de l’Ore||ut.

M O R F O G E N E S I

Ens trobem davant d'una cavitat clarament

tectonica, tipologia tan frequent a les comarques

tarragonines, per una morfologia que presenta
problemes pel seu origen i que fa pensar en una
llarga i complexa evolucio.

No estem en un conjunt d'esquerdes de

desprendiment, encara que algun sector (Avenc de
les Arrels, Avenc de la Figuereta) presenta les parets

adiaclassades, amb els tipics blocs encastats,

formant pseudo-galeries a diversos nivells; altres
sectors presenten sales i galeries formades per

|’es||avissament de grans blocs, alguns dels quals

superen els 1 5 x 15 x 10 m, ambformes que segueixen
clarament les diaclasis i els plans d’estratificaci6,

amb senyals d’estries que podem classificar com a
miralls de falla (Sala Gran). Aixi mateix, en les cotes

més baixes de la cavitat (sota Ia Sala de la Barrera)

ens recorda les cavitats anomenades intersicials.

En diversos Ilocs Ia cavitat presenta capes de

sediments, que superen els tres metres de poténcia,



com per exemple: la sala d'entrada de I’Avenc ds les

Arrels, 0 el pouet i Ia gatera d’accés da Ia Sala de Ia
Barrera. També an las cotes més baixcs, al terra pla

i amb depressions, a més dels clars senyals
d’inundaci6, fan pensar en unes galeries en part

fossilitzades per una potent capa de sediments.
Les formes reconstructives estan localitzades

practicament a les cotes altes (O a - 10 m) i consten

essencialment per estalagmites, amples, de curta

algada, aixicom una crosta estalagmitica de pocs cm

de gruix (saleta després del primer ressalt de |'Avenc
de l’Ore|Iut, sala d’entrada de l'Avenc de les Arrelsl.

Tots aquests indicis ens fan suposar que la cavitat
es va formar per un primer procés clastic lintersiciall

fruit de Ia important xarxa de falles del sector, 0 per una

posterior reactivacio. Aquesta inicial cavitat va tenir

un procés evolutiu, amb una potent fossilitzacio per
sediments i una incipient litognesi posterior (crosta

estalagmitica que fossilitza els sediments a Ia sala
d’entrada de l'Avenc de les Arrelsl.

Un nou procés clastic (esquerdes de

desprenimentl dona a la cavitat la xarxa de galeries

actuals, rejovenint les antigues. Seguidament, en les
cotes més baixes, s’inicia un nou procés de

fossilitzacio per sediments (Avenc Cloncl, que retenen
les filtracions en profunditat —hem de remarcar que,

visitada Ia cavitat en époques de freqiients pluges,

no hem Iocalitzat cap filtracio d'imp0rtancia.

BIBLIOGRAFIA:

BORRAS,J., MlNARRO,J.M, TALAVER/\,, F.- Cofoleg
Espeleologic de Cqfqiunyo, volum 2, B¤rceIon¤ I978.
FERRAT, J. — EspeIeoI0gi0 de les comorques

Torrqgoninesr l9l8
VICTORIA LOPEZ, J.M. — Hocio uno Tipo/ogiq de los
covidodes lecfonicos. Comunicocions 3r. Simposium
Espeleologio. l973
GRUP ESPELEOLOGIC LLEIDATA -Avenc de Ies Arreis

Filxer de Cqvilofs- "Grollero" num. 2, l987.
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Per SIE
Després dels Comentaris que companys de la 12.04.92.Novamenttornemala cavitat,e|temps
Secció havien fet, en diverses ocasions, dient que al no acompanya gaire,ja que la tempesta és imminent,
sostre de la sala i oposat a la galeria d’entrada era però el desig de continuar l'exploració és més fort
possible una continuació lògica de la cavitat, ens que el risc de mullena.
vàrem plantejar fer�hi  una visita, tot aprofitant una Continuem l'escalada i per fi, després de tres
sortida ala Cova Cuberes. Així, el passat dia 16.02.92, hores, muntem una nova reunió i d’a||í, per mitjà d’un
en un temps lliure, ens vàrem decidir a fer-hi una ��rappe|",  podem posar peus a terra en una galeria
exploració per evaluar el material més adient, i bastant àmplia, però de curt recorregut, ja que perd
també per si Caldria efectuar un flanqueig per una alçada a mesura que progressem, fins a fer—Se im-
incipient cornisa o efectuar una escalada des del practicable.
fons de la sala. Abans de començar la baixada al punt de
Eldia 29.02.92, ensvàrem decidirperl'esca|ada, reunió, observem una prolongació de la colada erl
amb l'excusa d’una pràctica per veure el rendiment una galeria. Un pas d'estreps i després una curta
real de la màquina de foradar que havíem Comprat grimpada per una rampa ens porta a una petita sala.
recentment. Al peu dela paret vàrem triar una zona Des d’aquest lloc, un petit ressalt ascendent permet
que en els seus primers metres era compacta, però arribaral'entrada d’un meandre, queté el pas obstruït
a mesura que avancavem la colada es tornava per un ensorrament de sediments. La manca de
menys compacta, dificultant la co|.|ocació dels spits temps ens fa deixar l'exploració pera una altra visita.
en forma segura, fent—nos decidir per ajornar 02.05.92 Aprofitem el llarg Cap de setmana per
l’exp|oració. realitzar diversos objectius perla zona, entre ells el
El 07.03.92 ens desplaçàrem a la cavitat un de continuar l'exploració ajornada. Durant el Cap de
gran nombre de socis, equipats amb una perxa de 8 setmana plou amb intensitat, però no desistim, la
m de llarg, a fi de faci|itar�nos  l'inici d’una nova via moral és forta, i encara que ens esperem dintre dels
d’esca|ada. Aquesta vegada iniciem la pujada per cotxes fins que pari de ploure, decidim -a la fi�  fer
la hipotètica vertical de la possible continuació. Així, |’aproximació sota el xàfec.
mentre uns companys munten la perxa, altres La forta pluja ta que elstorrents baixin amb força
desmunten la corda fixa, muntada la setmana ante�  aigua i ens temem que la cavitat presenti algun pro-
rior, i la resta es dedica a fer fotos. Ràpidament blema. Baixem el pou d'entradairàpÍdament pugem
aconseguim pujar fins a un nínxol, on muntem una perla corda fixa instal lada, fins a la zona on hem de
reunió, continuant ascendint fins esgotar la bateria de realitzar Ia desobstrucció.
la màquina de foradar, a uns 13 m del terra.



En poc menys d'un quart d’h0ra el forat és prou
ampli perqué passi el primer company, i ans doni Ia
grata ncticiaz Ia cavitat continua.

La cavitat as prolcnga par una Harga gatera,
fins a una sala que presenta clars senyals de nivall

d’inundaci6 prop dal sostre, uns gourgs de gran
amplada i de més d’1 m da fondaria. Una rampa
coberta da colada blanca ans porta a una sala termi

nal, amb formacions da tot tipus. Fam uncs fotos ds

record i donem per finalitzada |’exp|oraci6.

17.05.92. Aquesta vegada ens hem desplaeat
ala cavitat onze membres de Ia SIE. Aixi, mentre un

equip realitza una topografia, altres, amb escarpa i
martell, intentem forcar una possible continuacié, i Ia
resta realitza una filmacié en video.

Els companys que fan la desobstruccié,

després d’un bona estona de picar, aconsegueixen
passar a una nova petita saleta, i ens donen Ia mala

noticia que aquino és possible una continuacié, i, per
tant, donem per acabada I’exp|oraci6.

Per un temps deixarem de sovintejar Ia visita a

Ia cavitat, donant per enllestida Ia tasca que hem
portat a terme i que, setmana rera setmana, tantes

sorpreses ens ha portat.

4 .;» e t Es; il.

Nom : AVENC BARBUIXELL

Municipi : Pallars Jussa lantic terme de

Serradel|—Tora||a)

Terreny : Conglomerats terciaris

Coordenades 2 0°53'41" E - 42° 16’35" N

Espeleometria Z Recorregut segons itinerari
topografic 284.50 m segons el segiient detail:

Galeria d’entrada : 7.20

Pou : 18.80

Sala i galeries Iaterals : 98.80
Via escalada 24.70

46.50Galeria "Mora"

88.50Galeria de ”Da|t" :

284.50m

Desnive|l:46.50m (-28.30 + 18.20m)

SITUACIO:

Al NO de Serradell, a la part superior del primer
barranc (dreta) anant pel cami d’Esp|uga de Serra i
a peu de cingle.

D E S C R I P CIO :

Una curta galeria desemboca a la part superior
d’una sala l40x20x20m). En aquesta sala s’obren

unes galeries, de curt recorregut, plenes per
sediments.

La paret de Ia sala oposada ala galeria d’entrada

esta formada per una colada de grans dimensions
que baixa del sostre i que, una vegada que l’hem
escalat ( 26,40 ml, ens permet I’expIoraci6 de dues

galeries penjades: 1r I La via "Mora", formada per
una galeria recta (46.50 ml que redueix les seves

dimensions paulatinament fins a fer-se impenetrable.

2n) La via de "DaIt", formada per dues gateres
d’entrada, que comuniquen amb unes sales

escalonades, i amb diverses petites galeries.

BIBLIOGRAFIA:

FAURA i SANS, M. (I 909) Recu/I espeleo/ogic de
C¤f¤Iunyo."Soto Terra" I .
FAURA i SANS, M. (I 9I I) Excursiones espe/eolégicos
reolizodos duronfe el ono l9IO en Io region
cofolono.BoI.Soc.Esp.HisI Nqturol (primero explo
rqcié

GRACIA, J. (I 960) Espe/eo/ogio en el volle de
Serrode/I."Mo_nT¤n¤" 69 (primero Iopogrofio R.R¤mos)
COMITE REGIONAL DE EXPLORACIONES
SUBTERRANEAS (I966) Memorio Ier. Cdmpcimenlo
regionol de espeleélogos (Serrodell)
BORRAS, J., MINARRO, J.M., TALAVERA, F.(I979)
Cdfdleg Espe/eologic de Colo/unyo , vol 3

Nota: En els treballs d’exp|oraci6 i topografia han
pres part els companys de Ia SIE que relacionemc

Lidia Albujar Rosa Gonzalez

Raquel Albujar Joan C. Juderias
Pere Cantons Ventura Munné

Jordi Comas Jordi Sabroso

Antoni Ferro J.I\/Iiquel Sicilia

Daniel Fornaguera Elisenda Sorribes

Jordi Fornaguera Eduard Ruiz
Lidia Fuentes J.ManueI Victoria
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Per mediacié d’uns companys del treball ,el Fran

cisco i |’Antonio Royo, nascuts al pob|ed’O|iete, ia re!

d’uns campionats celobrats ala Sima ds San Pedro,

proxima al poblc, se'm va donar a conéixer Voxisténcia
de dues cavitats: |’una ales rodalics d'O|iete i |'a|tra

propera al pobls vsi d’A|arc6n.

Atrets per Ia curiositat i sl dssig dc visitar Ia famosa

Sima de San Pedro, set membres de la Seccié

vérem decidiranar-hi els dies 12,13i 14d'octubre de

1990, acompanyats pel Francisco i I’Antonio.

EI dia segiiient varem visitar ia cavitat de Ia

Carriada; a Ia seva boca figuraven ies inicials del

grupque va explorar-Ia, en canvi,fins ara, Ia topografia

no ha sortit publicada i per aixo ens hem decidit a fer

el present article i pubIicar—Ia.

EI tercer dia, amb les indicacions que ens van

facilitar, vam anar al poble d’AIarc6n per localitzar
|’a|tra cavitat. Es tractava d’una estreta fisura d’uns 12

m de profunditat, molt proxima a Ia riera, cosa que

afavoreix Ia seva inundacié en epoques de riuades

i, per aixo, la gent del poble l’anomena Ruidero.

Nom: Sima Ia Carriada

T.Municipa|: Oliete
Provincia: Terol

Data: 12-13-14 d’octubre de 1990

Coordenadesz X:40°59'22"

Y: O° 40' 11"

Z: 735m s.n.m.

Profunditatz 36,20 m

Recorregut: 39,50 m

Per Joon Ccroles Juderios

LOCALITZACIO:

Sortim de Ia part alta d’O|iete per un camiasfaltat
ascendent fins a l’Ermita del Canal. A Ia dreta de

l’Ermita de Ia Virgen neix un cami entre pins que va

guanyant alcada tot passant per uns camps de
conreus; divisem una muntanya en Ia qual hi ha

l’antena d’un repetidor de televisié. Abandonem el

cami per continuar ascendint camp a través fins al

cim, alli progressem uns 10 metres al sud on trobem
Ia cavitat.

D ESCRIPCIO:

Una boca allargada de 7 x 2 m dona pas a una
vertical de 15 m de profunditat, la seva planta

descendent ens condueix ala capcalera d’un segon

pou de 8,5 m que ens situa ala part alta d’una forta
rampa recoberta per blocs de mitjanes dimensions,

al fons de Ia rampa ens trobem ala maxima profunditat.

A |’esquerra superem un ressalt ascendent per on

la galeria es prolonga uns 9 metres fins arribar a una
obstruccié de blocs i argiles.

FITXA TECNICA

Pou Corda Cota Ancoratges Observacions

15 $ boca 2 spits AI Ilavi

15 Q -6 1 spit Paret dreta

8,5 mateixa -17,9 1 spit Paret

esquerra

13
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AVENC DE SANT HOU

Nom: Avenc da Sant Hou

Municipi: Montgrony
Provinciaz Girona

Coordenadesz X: 5° 46' 36"

Y: 42°17' 54"

Z: ‘|560ms.n.m.

Profunditatz 67 m

Recorregutz 22 m

LOCALITZACIO:

A uns 75 m per sobre del Rcfugi Forastal ds les

Planclles, agafem al cami dal Santuari dc Montgrony

que as dirigaix al Coll de Mancillc, que passa a

escassos metres de Ia cavitat. Des del refugi este

senyalitzat el recorregut amb marques de pintura
vermella; el temps d’apr0ximaci6 és inferior a 30
mnnuts.

D E S C R I P CI O :

La cavitat consta de 2 pous. El primer té una

seccié e|.Hptica aprcximadament d’uns 7 m i una

profunditatde 31 m. Als 22 m, mitjangzant un pendul cap

a Ia dreta, podem accedir a una petita sala

anomenada el Pilar. Quan hem descendit uns 27 m,

s’0bre un gran portalé que origina una sala amb un fus

Per Joon Ccrles Juderius

de considerable altura. La planta es troba recoberta

de materials clastics formant una rampa de forta

inclinacié (37°), Ia qual ens situa en el segon i iiltim
pou.

Aquest és de menors prpporcicns, amb 26 m de

profunditat que ens situen al fons de Ia cavitat (cota
-67,70 ml. A uns 17 m de Ia seva vertical hi ha un ninxol

de redu'ides dimensions, en el qual s’0bre una

xemeneia descendent que comunica amb Ia volta
del fus lateral.

FITXA TECNICA

Pou Ancoratge Observacicns

31 1 spit Arbre a la boca

1 spit en el mateix llavi

26 1 spit Capcalera esquerra

Als 13 m, paret frontal

BIBLIOGRAFIA

(l )"Butl|eli"CEC 97-98 (1903)
(2) "Spele0n"XV (1964) num. l -4
(3) Mcrpo lopogréfico Monfgrony (l 975) Ediloriol
Alpina
(4) C.E.D.C. vol 4 (l 980)
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DUES CAVITATS

DEL FONS DE LES COVES

H IS T O RIA

En una época an Ia qual resultava bastant dificil
|’accés a lcs cavitats més cléssiques del I\/lassis de

Garraf, a causa de les freqfuents I massives visites de

difercnts grups, nosaltrcs ans vam decidir a Iocalitzar

iaxplorar cavitats dc dificil accés, una mica oblidadas
I, per tant, amb escassa afluéncia de gent.

Aixfdoncs, en aqucst article pretenem reflectir el

resultat del nostre treball, que es va centrar en la

localitzacié, retopcgragia i realitzacié de Ia fitxa

técnica de dues cavitats conegudesz l’Avenc dels

Aragalls I l’Avenc Sants, una d’aquestes Lté una
profunditat diferent ala coneguda fins ara.

AVENC DE LS ARAGALLS

Nom: Avenc del Aragalls

Terme municipal: Sitges
Provincia: Barcelona

Data: 9-09-90

Ccordenades X: 1°54'30"

Y:4‘l°16'32"

Z: 372m s.n.m.

Profunditatz 55 m

Reccrregutz 11m

Per Sie

LOCALITZACIO:

L’accés ala cavitat es pot realitzar perdos itineraris.

Tot I que ambdés sén bastant penosos, aconsellem
el primer pel poc desnivell a superar I perqué esta
senyalitzat.

Situats al Pla de Querol, continuem per Ia carrete

ra en direccié a Ia Plana Novella, a uns 250 m a la

nostra esquerra hi ha dues petites esplanades.
A la primera neix un cami de descens que passa

per la Carena de Ia Cucona Sostrella, marcat amb
fites fins a la·b0ca de Ia cavitat.

Per agafar el segon cami, cal situar—se ala Pleta,
avancem per la carretera en direccié al Pla de Querol,
fins a la primera corba on hi ha un gran pi. A partir
d’aqui haurem de descendir fins al fons de la riera,

passant a prop de |’Avenc Ample (B-01.04.19 (4)), I

remuntar pel marge dret fins a localitzar la cavitat.
Els accessos a la cavitat s’efectuen sobre el

rascler, no hi ha cami. En la segona opcié, cal guiar

nos pel sentit de |’0rIentaci6, ja que no hi ha cap

senyalitzacié.

D E S C R I P C I O

La boca que s’0bre en el rascler, d’uns 4 x 2 m,

déna pas a un pou d’amp|es pr0p0rcI0ns pel qual
descendim fins ala cota -39 m. A I'extrem nord de la

seva planta, trobarem un fus lateral d’uns 8 m recobert

per innombrables formacicns.

Als 6 m de la seva base, hi ha una finestra ala paret

0est per on ccntinua |’avenc; accedim ala continuacié

mitjancant un petit pendul que ens situa ala meitat
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d'un pou, pal qual descendim 8 m. A la seva base hi

ha lcs boques para|cl.|es dc dos pous d’uns 12 m, és

an el més Ilunyé on assolim els 55 m, que és Ia

prcfunditat méxima dé Ia cavitat.

FITXA TECNICA

Pou Corda Cota Ancoratgé Obsérvacions

40 50 boca 1 spit

40 W -2 1 spit

40 50 -6 1 spit

10 25 -33 1 spit

10 mateixa -43 1 spit

12 matéixa 1 spit

BIBLIOGRAFIA

Bloc

Bloc

Parét frontal

Parét dréta

El matéix

EI matoix

Mopo editorial Alpino Gorrof
"Séndéros"n0m. lO2, pg. lOO-102, ony l 967
(4) Cold/ogo espéléolégico Mocizo dai Gorrof lomo ll

pog. lO6-lO7, i i4-l l5,¤nyl974

AVENC SANTS

Nom: Avénc Sants

T. Municipal:Sitgcs
Provincia: Barcelona

Data: 30-09-90

Coordenadés X:1°54'30"

Y:41°16'34"

Z: 370m s.n.m.

Profunditat: 50,60 m

Recorregut: 9,60 m

LOCALITZACIO:

Séguim lss matéixés référénciés qua ham indicat

par anar a l'Avanc dals Aragalls, ja qua |'avénc Sants
as troba a uns 5 m a |'Est.

D ESCRIPCIO:

La séva boca té raduidés dimensions (0,60xO,40

cm) i mitjancant una curta rampa descent ens situem

en un pas estret, que és Ia capcalera d'un pou de 10

EI primer tram és bastant estret i ens situa a la

planta, on hi ha les 3 boques del seguent pou. Aquest
té una profunditat de 37 m i una seccio de 5 m de

diametre, ala seva base assolim Ia cota maxima de

la cavitat(50,60m.l

FITXA TECNICA

Pou Corda Cota Ancoratge Observacions

11 20 boca 2 spits Paret frontal

11 20 -2 1 spit Paretfrontal

37 40 -12 1 spit Paret frontal

-14 1 spit Boca

-30 1 spit Fracc. paret frontal

BIBLIOGRAFIA

Mopci ediforiol Alpine Gorrof
"Senderos" num. 106, pog. 174-175, ony 1967
Cofélogo espe/eoiégico dei Mocizo dei Gorrof'. Pog.
lO8-lO9,onyl974
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CAMPANYES ESPELEOLOGIQUES

AL MASSIS DEL MONTE PERDIDO.
Punfu de Las Olcs 7990-7993

INTRODUCCIO:

L’any 1979 els membres del grup frances Speleo

Club de Comminges varen donar a conéixer Ia tasca
efectuada en el sector conegut per Punta de las Olas.
La seva tasca es va centrer en el descobriment i

exploracié d’un important sisteme subterrani, el més
elevat d’Eur0pa, peré, també en la catalogacié
d’a|tres cavitats rellevants. Varencontlnuar treballant

durant els anys segfxents, 1980 i 1981. I després de

tres anys amb dificultoses exploraciens, per les

adverses condlcions cllmétiques l crogréfiques,
varen abendonar-les.

Com a resultat d’aixé sorglun clima misteriés, i una

certa inexpugnabilitat envolté Ia zone;

aproxlmadament durant nou anys no es munté cap

altra expedicio, tot i que segons les memories de
l'SCC hl ha diverses cavltats emb possibilltats de
continuacié.

Els membres del nostre grup, potsermés vlnculats

a la zone que eltres grups espeleologlcs per Ie nostre
c0l.|eboreci6 en explorecions proximes el sector i

tembé perle relecié mentingude emb els espeleolegs

frencesos de |’SCC, decidim I’eny 1987 reelitzer une

primere cempenye e Ie zone que es veure frustrede

per mance de recursos humans l per le impossibllltat
de contecter emb un transport edequat com

l’helicopter.

L’estiu de 1989, en una cempenya de berrencs el

Nlassls Occidental de Pics d’Eur0pe, coincidim emb

membres de Ia Seccion Espeleolégice de Ingenie
ros Industrieles (SEll) de Madrid. Casualment, tot

comentant les nostres intencions d’expIorer Ia Punte

de las Olas, neix una col.laboraci6 entre ambdés

grups, ja que ells també es mostren interessats en la
seva explorecié. Aixi es formara el Col.lectiu Oles
(SlE·SE||) l’estiu de 1990.

Per part federetiva (Federacions Espenyole i
Catalana d’Espeleo|ogia) se’ns indica la possibilitet

d’obtenir suport logistic per e la cempanya

(helicopter, subvencions, etc). S’estrenyen els
contactes emb Ia SEII, i ens proposen la participacié

en el projecte d’uns membres del Grupo
Espeleolégico Talpa (GE Talpa) de Madrid. El
novembre de 1989 sol.licitem permis a Ia Federecié

Aregonesa d’Espe|eo|ogia per a l’expl0raci6 del
sector i l’ampIiaci6 de Ie zone, que se’ns concedeix

per l’estiu de 1991 . També s0l.Iicitem a lcona el
corresponent permis, ja que Ia nostre zona quede
dins del Parc Nacional de Ordesa-Monte Perdido.

Poc abans de l’estiu rebem de la Federacié Are—

gonese Ie noticia que en el grup frances hevia sorgit
un cert interes per torner e Ia zone i la Federecio els

havia adrecat a nosaltres perqué teniem l’autoritzaci6
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per treba||ar—|a. Ens poscm en contacte amb els

francesos c0municant—I0s que |’0rganitzaci6 de Ia
campanya esté a cérrec del c0|.|cctiu SIE—SE||-GE

Talpa, perb que estem oberts a Ia seva c0|.|ab0raci6

personal, tot l que malhauradament fins ara no hem

rebut cap resposta.

SINOPSI HISTORICA DE LES

EXPLORACIONS

1987 Després de recopilar el méxim de dades

sobre Ia zona i de valcrar les seves possibllltatsz
Icglstiques, recursos humans, técnics, etc., decidlm

realltzar una campanya.

Al comengament de |’estiu, vuit perscnes fem el

primer transport de material des del refugi de
Sanvicenda, descendint pel Barranco de Anisclo i

pujant fins al Cuello de Anisclo o Balcon de Pineta,
invertint—hi unes vuit hores de marxa. Veient com a

resultat del gran esforc; realitzat el poc material

transportat, i Ia mance temps per a l’inici de Ia

campanya, vam decidir suspendre-Ia en aquest any.

1990

Amb més energies i amb sortides anteriors de

reconeixement. EI mes de febrer pujem a Punta de

las Olas per Iocalitzar la boca del sitema, tot i que el
nostre intent novament es veura frustrat.

El juny d'aquest any tornem a realitzar una nova

incursié ala zona. Aquesta vegada iniciem |’itinerari

des del poble de Nerin, passant pel Cuello Arenas,

Cuello Gordo i Murron de Arrablo, on es localitza Ia

boca del sistema Punta de las Olas i Ia boca del

Sumidero de las Olas o Tantanave, que encara resta

tapada per la neu.

Per a aquesta campanya ens plantegem com a

objectiu prendre contacte amb el massis, per tant,
decidim iniciar les exploracions en el Sumidero de
las Olas, lloc on hi ha més incognites. l\/lostra d'aixo

és que quasi hem triplicat el recorregut topografiat
pels francesos durant el 1979-81 , avanoanten direccio
a Las Olas com a una possible futura unié. A part de

I’expIoraci6 d’aquesta cavitat, també realitzem en la
campanya una tasca de prospeccio repartint—nos la
zona que ens han assignat en tres sectors clarament
diferenciats.

Sector Torrente de Arrabloz

Localitzem i topografiem un grup de petites cavitats,

la majoria de les quals estan situades per sota del
campament base, pero malhauradament per

nosaltres tenen poc interes ia que son petits abrics 0

bé modestos engolidors.

Explorem el barranc d’Arrab|o per tal de veure si

hi ha alguna sorgencia per Ia qual aflorin les perdudes

d’aigua detectades per sobre del oampament. El

barranc té un desnivell de 200 m, compost per 7
”rappe|s"entre 33i 8 m, també hi destaca, I’estretor

de les seves parets que en alguns sectors no supe
ren els 50 cm. d’amp|ada.

Sector del Murrén de Arrabloz

Localitzem quatre cavitats marcades amb les

inicials TG, que a primera vista no semblen haver

estat explorades, dues de les quals ens restaran

pendents d’exp|oraci6 per a properes campanyes.

EI Sector Punta de las Olas-Plataforma

Tantanave:

Situem els avencs assenyalats pel SCC, aixicom

altres que no tenien cap tipus de marca. N’expIorem

i topografiem alguns d’eIIs. Les seves profunditats

0sci|.|en entre 10 i 30 m, i frequentment les

continuacions apareixen obstruides per taps de gel.

1 991

Aquest any muntem el campament base en el

mateix lloc que I’any anterior i també en muntem un

d’a|tura a Ia Plataforma Tantanave. EI nostre objectiu

es revisari aclarir 20 incognites pendents en el Sumi
dero de Las Olas o Tantanave.

La progressié en profunditat és minsa, pero,
encanvi, hi ha una important progressio en recorregut

horitzontal: es passa de|s1.340m el 1990 a 5.050 m

superables el 1991. Les espectatives d'unié del Sis
tema Punta de las Olas amb Tantanave creixen

especialment a partir d'una escalada de 26 m, on

després d’un tram horitzontal ens quedem aturats
davant una altra vertical d’uns 30 metres. Les galeries

d’ambdues cavitats es troben tancades en planta i en

alcat a una distancia d’uns 200 m i uns 90 m de

profunditat.
Gracies al bon temps durant Ia campanya, la

majoria de les glaceres de la plataforma
desapareixen i deixen al descobert noves cavitats,
ocasio que aprofitem per catalogar i explorar trenta
tres noves cavitats.

A la plataforma nord del l\/lurron d’Arrab|o sobre
calcaria blanca s’obren importants engolidors que

absorveixen quasitot el torrent. Explorem i topografiem
en el sector quatre oavitats, una d'e||es té possibilitat

22



dc continuacié un cop superat un pas astret que

obstrueix la seva progressié.

1992.

Tots als participants de |’expadici6 d’anguany

portcm al cap la idea de "donar el cop dc gracia” al

Sumidero de Las Olas. Els primers dies insta|.|em de

neu el pou d’accés per efectuar |’esca|ada al final de

Ia Via Funival, transportem |'equip necessari: maquina

eléctrica de burilar, cordes, bateries, plataforma, etc.

Ascendim uns quatre metres, perb una crescuda

d’aigua ens bloqueja durant quatre heres i ens ebliga
a abandenar.

Els dies segiients insta|.|em el sistema de Punta

de las Olas, explerem i tepegrafiem des de les beques

superiors, a uns 3009 m d’a|eada fins a Ia ceta -395 m,

fins a la beca d’un peu de 5 m, en ens

Pel que fa a Ia cavitat O-62 s’ha explerat fins ala
ceta -27 m, llec en Ia seva centinuacié es treba

ebstruida per neu i gel i sense pessibilitat d’uni6 amb
el Sumidere de las Olas.

Per altra banda, hem realitzat també, una tasca

impertant d’exp|eraci6 i tepegrafia en diverses vies
del sistema Punta de las Olas, resultant un desnivell

de -451 m i un recerregut de 5140 m. Resta per

tepegrafiar el meandre Beutchs i EI Exercista, el
primer actiu i el segen fessil. Els trams explerats

d’aquests meandres sén d’exigCres dimensions i
passes sumament incomodes.

Fruit de les expleracions i desobstrucciens que
hem efectuat en el Sistema Punta de las Olas,

cencretament en el sector anomenat pou de Els

Cavaliers de |’Abisme, hem descebert un tram de

ggfdgma‘“'“$°€'"‘E‘"°a°‘*'“a‘° snuAcm nsutm zsnusmAncA nt ui zum
Anem fins al barranc d'Anisc|o

per Iocalitzar la Fonblanca, possible

§}“,,$,,sorgéncia del massis, i visitem la
" '°

Cueva de Ia Faja. Explorem i

topografiem uns120mde recorregut I lg
l` "mlll

de la Fenblanca fins a arribar al site I A ¤~•·~·······¤
umcm mml

final. Respectea la Cueva dela Faja I _.“A";|° zL___°_
I’aconseguim connectar amb Ia

sorgencia fent un recorregut
horitzontal de 65 m i un desnivell de

-21 m.

En els ultims dies, fruit d’unes

prospeccions realitzades en el sec

tor est del campament base,

localitzem Ia Cueva de Las Mallatas,

A Lu

‘ Y`i.. . ix ·:··-·. *5. A ···...`
M *l*·“¢ lkb ,..,... ·w·kwl. *~=`s’

..,···x M

Efl

on |’exp|oraci6 i topografia marca el IMM
recorregut en 605 m.
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Aquest any, el quart a Ia zona,

Inntlnlu

Ilvllu

rscuiau

§C.lay¤r

IisHl[:·:\ =. I Il

AL \ QH

|’hem dedicat per complet al siste
:|VlHma Punta de las Olas. A Iocalitzar Ia

possible unié amb el Sumidere de
gi ,,,,,,,,m "’*l'* llas Olasatravés de la cavitat O—62i `"hlala prospeccio del sector Pico Soun I

'Wmu

ll.I£ l[llA

ESBALIIIA

a ' In
:.Ide Ramond

. I XlumuA causa de Ia gran quantitat de

neu que havia enguany ala platafor
Hm

lllma Tantanave algunes de les 5.,/é.
cavitats que haviem d’expIorar en

cara resten pendents perqué el gel
Ulilmllens ha impedit Ia seva exploracio.
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I pous Iaterals. D altra banda en al
_ •Acc:s Lz: rn cu·An.• cAvu·r s A W AT

sector del P—53, un curt meandre an

dbna accés a un P—61 an Ia base dal
335*

qual hi ha un meandre actiu i molt
I [ T

GSUGL an m cum [mmm N 3360
zgz _}‘°°§`\ s.n¤ mm am ml usnlls. Els darrers dues de la campanya 2,60 l~·· nnzlmslu

· - · · _ s explorangs topografna Iacova Ttnan mDU M mm. _ y. 9 * A\ `5,`§j;%
usol AMF MMigular, que ja havnem Iocalltzat I any

l ‘··—-...J 2726 zszo j ) Al , passat. La topografaa dona un
N" Su"'

recorregut horitzontal de 135 m i un
desnivell da +2,5 m. I també ans Ilbill . cus "I '"‘--.I I ' I

III \* I “§%@{2'° *:9- . ·. dadlquem a I axploracno de Ia cova [WSU j 2:05 la w A u
· Bw III IA ll~ La Musarana d’uns9 mde racorragut. 2010

2304 0 * \ AlContrariament als anys antariors,
cumu umu_ x 2*33

wmmw· · · snguany ham dscndnt canvnar la
situacié del campamsnt base I I’hsm

mus ul Ilclllul °

pusat a Ia plataforma, a 2.740 m ;, M4 \{
d'aIgada, entre els pics Soun de

punta oriental de les tres serralades, en el massls del

continuar baixant pel Torrente de Arrablo fins al Ba

arribar de nou al cim del Monte Perdido. Al bell mig

d’aquesta zona es troba situat el campament base

que ha servit en totes les nostres campanyes.

Ramond I Punta de las Olas. Amb

aquest canvi s’ha aconseguit més
c0m0dItatd'accés tanta Ia cavitat com

a Ia nova zona de prospeccié en els

penya—segats de Ia cara Sud I Est del
Plc Soun de Ramond,

malahuardament els ressultats han

estat Insatisfactbris.

ENCLAVAMENT GEOGRAFIC

DE LA ZONA

La 20na d’expI0raci6 de Ia qual

presentem els treballs realitzats en

els darrers anys, es troba enclavada

en el Plrlneu d’Osca dlns del Parque

Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Punta de las Olas forma part de Ia

Monte Perdido, molt a prop d’aquest, essent de les
maximes altituds del Parc Nacional d'Ordesa.

Els limits (més o menys establertsl per a la zona

d’expIoraci6 poden establir-se de la segiient forma:

AIN el Monte Perdido, de 3.551 m d’alcada, baixant

rranco de Anisclo a l’E; des d’aquest i pujant cap al

Nord pel Barranco de Anisclo fins al Collado de

Anisclo. Des d’aqui al cim de Punta de las Olas, de

3.027 m., el cim Soun de Ramond de 3.260 m, i fins

visuutsI. lis mvissis ~ [ ‘ \`*~J!’ ui Il mum

cap al S fins a la Collata de Arrablo (2.350 ml, Der

19005
gf cunin mais

2205 \ `‘·· ( 1750
*"

** mln I Ni l»illlé.llI

Ygizig
I1281 `· r mi •· I3 I I ,/ l I

T" l
1160

snout

20788

ITINERARI D’ACCES AL CAMPAMENT

BAS E

Per a I’accés, gracies al permis d’Icona, podem
utilitzar la pista que del poble de Nerln (1.281 ml es

dirigueix a Cuello Arenas (1.900 ml, tot deixant els
vehicles a Ia barrera de Nerin, a unes 4 hores del

camp base.

Situats a Cuello Arenas s’ha de seguir pel cami

que passant per Ia Font las Traviesas arriba fins a

Cuello Gordo (2.185 ml. Aquitrobarern les marques

del GFI—11 que va pel vessant Oest de la Sierra

Custodia (2.405 -2.520 ml, té petits desnivells, pero és

grat de caminar-hi i podem disfrutar d’una bona

panoramica sobre la Vall d’Ordesa. Deixarem Ia

desviacié que condueix a|Refugide Goriz(2.16O ml,
continuant ascendintfins ala Collata de Arrablo (2.350
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puntunes3h0res3Ominutsisuperant
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més de 1000 metres de desnivell.

Seguint les marques de Ia senda

Pirinenca ascendim pei marge
esquerre tot superant diversos ,_,m,M

S"` s·";§Q'f""ressalts en el rasclenarribem a unes
P. M Us ms

“°" u sumesplanades d'herba junt al Barranco
2790

de Arrablo, Iloc on se situa el u,_uHM,,

/ @ * ·....._ » ,.*--{campament base, a una algada de
2.460 m a I’abric del Murrén de

;U_,/ ,., \\ I /(/. `// ’ `
ArrabI0,de2.792m. /

?vj/ \ / \<
Apartd’aquestitinerarihihatres \ // ~/` /- \rutes més d’accés al campament

base. La primera d’aquestes a Ia §// * I~ _; ’ " " _ " nflVall de Pineta, partint del Parador

Nacional (1.300 m), per un caml
mm

?.S¤¤¤i9¤? en T¤rE1.¤·i¤<2ia.*zL2¤d? IW »»l»l» / ~ { 2..1;..;
TII'1S BILOIIBGO GG Al'1lSClOlA.4Ll·Um), AREIIS / .
aqui el GR—1 1, passa per unes com

prometedores cornises, rodejant Ia

Punta de las Olas fins al campament

base. Un company nostre el 1992 va

realitzaraquest itinerarl l, toti trobant

I0 ben senyalltzati pr0ve'n't d’un mfnim

de material, va invertir-hi prop de vuit
hores.

Una altra ruta alternativa és pel

fons de la Vall d'Aniscl0, partint del | ,,m,,
Pont de San Urbez (980 ml ascendint

per la riba del riu Bellcs, passant pel
barranc de Ia Pardina i barranc de

Capradiza fins a Fonblanca (1.690

ml. Aqui conflueix el barranco de

Arrablo, pel qual remuntarem alguns ressalts i forts

desnivells fins a arribar als prats superiors, on

seguirem per un caml ben marcat fins ala Collata de

Arrablo (2.350 m). Un cop aqui, cal girar a |’Est i

continuar les marques del GR-11 on trobarem el

campament base. En el seu recorregut s'inverteixen
unes 7 hores de marxa.

L’a|tra alternativa que es complementa amb

|’anterior és partint del Poble de Puértolas (1.160 ml
en direccié a Bestué (1.230 m). Abans d’arribar a

aquest poble, a Ia nostra dreta, s’0bre una pista en

mal estat d’uns 9 km que va guanyant altura passant

per Ia vessant Sud del Castillo Mayor (1 .995 m) i ens

situa en el Collado de Plana Canal (1.750 m), lloc on

comenca el limit del Parque Nacional. Des d'aqui el
pas de vehicles es troba barrat per una cadena.

Seguim la pista fins que s’acaba, passant prop del

\ \
7
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xw mnuncn
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Refugi de San Vicenda,icontinuem al final uns metres
fins a trobar un cartell on s’indica el descens al fons

de Ia Vall d’AF1iscIo. Per anar a Fonblanca hi ha una

desviacié senyalitzada a Ia dreta, seguint el marge

esquerre del riu Bellos. Per aquest cami |’horari
estimat és d’unes 6 hores.

L’u|tim itinerari es realitza partint de |’aparcament

d’0rdesa (1300 ml. Agafem el cami que circunda la

riba dreta del riu Arazas, passant pels Estrechos, las
Gradas i arribant a la Cascada de la Cola de Caballo

en el Circo de Soaso a 1.800 m d'aItura. L’ascens es

realitza pel tortuos sender dels muls o Las Clavijas,

fins a arribar als prats superiors on el cami s’ajunta

amb Ia senda de Cuello Gordo (2.185 ml. Des d'aqui

i fins al campament base, seguirem Ia descripcié
indicada en Ia primera ruta. En el recorregut

s'inverteixen aproximadament unes 7 hores.
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De totes les rutcs descrites la que recomanem és

Ia de Ncrin, nosaltres habitualment Ia utilitzemja que

ascendeix par camins ben marcats, Vascens as

realitza cémodament perqué els camins sén bcns i el

dcsnivell se supera progrcssivament sense trobar

grams pendents. D’a|tra banda, per pujar el material
podem Ilogar un vehicle que ens desplaga fins a

Cuello Arenas per Ia qual cosa redu'im una hora de

tempsid'esf0rg:.

BARRANCO DE ARRABLO

L'inici d'aquest barranc se situa per sota del

creuament del GR-11 amb el torrent que davalla del

coll entre Monte Perdido i el Soun de Ramond, per

|’esquerra del Nlurrén de Arrablo, i immediatament

per sota del campament base.

EI barranc comengza amb una primera cascada
de 4 m sense instaI.Iar, situada a uns 50 m del

campament,es pot desgrimparfacilment perla dreta.

Ala seva base hi ha una marmita que serveix com a

presa de contacte amb l’aigua del torrent, uns 15 m
més endavant es troba el primer obstacle seriés,

constituit per una cascada de 33 m que es davalla

des d’un spit situat ala part dreta del Ilit del torrent, a

la seva base ens rep una marmita poc profunda que

dona pas a Ia primera zona estreta del descens.

A continuacié, gracies a una desgrimpada entre

blocs, s’accedeix a la capcalera d’un pou de 18,5 m,

Ia insta|.|aci6 és en un bloc empotrat; el segueix una

rampa molt relliscosa de 25 m que es baixa gracies

a un spit, des d’aqui oomencem una serie d’estrets
meandres amb una amplada compresa entre 0,5 m
i 1 m, on els ressalts i obstacles son facilment

superables. La forta estretor i la gran alcada de les
parets, uns 50 m, fan el lloc forca espectacular.

Després d’aquest primer tram encaixat es pre
senta una zona oberta que ofereix nombroses

escapatories a banda i banda del torrent, en aquest

tram hi ha dos pous de 10 i 8 m, insta|.lats amb pitons
a causa del mal estat de la roca en aquest tram, Ia

qual cosa dificulta Ia col.Iocaci6 d’instaI.Iacions més
segures.

A continuacio comenca el segon tram encaixat

del torrent, encara que no tan espectacular com el

primer. De nou aflora Ia roca de bona qualitat formant
marmites poc profundes i ressalts bastant facils de

desgrimpar per oposicio o adheréncia. Trobem un
pou de 8 m insta|.|at amb un spit, tot seguit un ressalt

de 5 m, un xic complicat per desgrimpar, dona pas a
un pou de 15 m, insta|.lat en un clau, i un ressalt de 3

m que es pot baixar en una serie de petits ressalts, i
un tobogan final que culmina en una marmita on Ia
mullena queda assegurada. En aquest punt ja ens

trobem en Ia part superior del Barranco de Arrablo

per Ia qual cosa donem per conclosa |’exp|oraci6 del
torrent, sols ens resta el retorn al campament.

El descens fou realitzat en sequera, no obstant

aixe, el cabal pot augmentar considerablement en un

mateix dia. Si hi ha una forta insolacio pot provocar un

important desglac de les geleres de Ia plataforma

superior, o bé en cas de tempesta, Ilavors el seu
descens és molt perillés donada |’estretor dels seus

meandres. En epoca de desgel (juny—julio|) el
descens és impracticable i fins i tot a partir de certes
hores de la tarde. Una altra observacio son les

nombroses congestes de neu que permaneixen en
el fons del barranc.

El descens el vam dur a terme per tal de compro

bar si Ia perduda que té el torrent d’Arrablo cap els

2.700 m ressorgueix en algun punt del seu recorregut,
ja que és impossible observar el seu llit si no és fent
el seu descens.

LES CAVITATS

L’objectiu primordial de les nostres campanyes

era |’expIoraci6 de les cavitats existents: Sumidero
de Las Olas, Sistema Punta de las Olas; la sorgencia

de Fonblanca, en el Barranco de Ahisclo i Ia confeccié

d’un cateleg de les cavitats Iocalitzades aquest any
en diferents sectors dintre dels limits de la nostra

zona.

Abans de comencar el capitol dedicat integrament
a les cavitats desenvolupades al massis, voldriem

deixar constencia que els croquis de situacio i accés

que hi acompanyem no tenen un valor topogrefic real,
tant sols son orientatius, i son producte del treball de

camp i de les notes preses durant la nostra estencia.

SECTOR SUD D'ARRABLO

T.A.-1 Petit engolidorfessil situat a 3 m
sobre el torrent i per sota el campament a 14 m de
recorregut.
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T.A.-2 Petit forat desmantellat pcltorrent, cn
front dei TA-1.

T.A.-3 Covcta al costat del torrent sota el

campament.

T.A.-4 Coveta situada al costat del GR—11

per sobre el campament

SECTOR NORD D’ARRABLO

T.G.-90/1 Curta diéclasi de 7 m de profunditat

T.G.-90/3 Petit engolidor de rascler que arriba
als 8 m de profunditat.

T.G. 91/1 Situada al veil mig del rascler amb un
pou de 13 m. AI seu fons hi ha una galeria
meandrificada humida, amb possible
contaminacié.

S E C T O R

PLATAFORMA INFERIOR I PIC OLAS

O - 1

Descripcié Via -451 m

L’entrada de Ia cavitat és un ampli abric natural, té

un pendent molt pronunciat (45°), fins ala cota -60 m

on les dimensions de Ia galeria s’amp|ien. Un R-3 m,

un R-5 m, un R—4, un P-7 i un pou de 13 m ens porten
a la sala de l’Encreuament, punt d'uni6 amb les

galeries procedents de Ia Sima de Dos Hermanos.
Ala nostra esquerra s’inicia un meandre fossil que

es desfona en un P-1 8 m, ala base, un altre meandre

ens porta a la capgalera d’un P—6 m que un cop
descendit ens situa al Pozo del Velédromo, de 36 m

de prcfunditat. Al fons d'aquest, remuntarem un R—7 m
que ens déna accés a una galeria on a Ia meitat del
seu recorregut continuem tot remuntant un R-4 m, R
7 m, i un altre R—4m per arribar al Balcén de Pineta. En

aquest darrertram la progressié és molt més comoda
i rapida.

Retornant ala capoalera del P·6 m, anirem per un

meandre cercant sempre Ia part més alta d’aquest

fins a un gran balcé amb cornisa ala nostra esquerra.

Aquest balco és la prolongacié del Pozo del
Velodrémo, el qual en aquest punt té una vertical de
49 m, A uns 20 m de descens i mitjangant un gran

pendul de 12 m, arribem al Balcén de Pineta i un curt

trajecte ens situa ala capcgalera d’un P-15 m.
AI fons d’aquest pou s’inicia un meandre que hem

anomenat Las Tripas. Comenoa amb un petit tram

horitzontal que ens porta ala capgalera d’un P-17 m.

Ala seva base, continuem per una curta rampa fins al

desfonament "Cua,cua"; un cop superat, la progressié

esdevé més comoda fins que arribem a un P-28 m, el

seu descens ens situa a Ia part més alta de la Sala
lnclinada.

En aquest punt una reduida galeria connecta amb

un curt pou que té petits

repeus i que va a pa

rar a Ia Sala Acuario

anomenade aixi per

soumdalqmond mm rg;;;;.1.;;;;;;;s:i l "'"?*’°"a"‘ 8 *°°"
d’algua que hi trobem.,..,.,.,..,,.c..,,

claws Avancem per un co
*’·**·*¤ °°*¤*°'¤* 3-°2’*** rredor lateral, que ens

estalvia la mullena, fins
0"L”%‘i `_ L¤sOl¤:

a un P-4 m, a Ia base
"""”°“"'°"

del qual trobem un P
66 m amb la seva baseQj;‘f‘°'° "° '°“’°“°“°

"

recoberta per blocs

per on es perd l'aigua

perqué s’hi escola.

Reculant a la base

del P-4 m i remuntant
mm

per Ia rampa de blocs

inestables, anirem ala

capcpalera d’un P—24
rmm

m. En el tons d’aquest
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36 45
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49 40
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17 20
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1 spit
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i p¤ss¤m¤
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1 spit
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pOSSGmé d€SC€I'1S
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pGSSGIT1G,GS$SgUTOt’1Q¤
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0ssegur0ng0 010 c0pg01er0
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1TGCC10l"10f"H9fT1G -12 I’T1

0ssegur0ng0 010 c0pg01er0
11'GCC1OI’1GfT1€1'11G -9 [T1

0ssegur0ng0 010 <:0pc;01er0
1I'¤CC101’\¤fT19t'11-17 TTI
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18 25

1 spit B01cén de Pinet0(tin01pén01u1)
6 8
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19 25p0ss0m0

1 spit tr0cci0n0ment0 -2 m
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1 spit tr0<:<:ion0ment0 -5 m
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12
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1 spi? cssegurcngc 0 I0 ccpguleru

2 spi? ussegurcngu 0 Ic c¤pg¤|er¤
1 spit 1r¤cci0n¤men1—5

1 spi? {r¤cci0n¤men1·8
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1 spit troccionoment-13 bclcé

2 spits cssegurcngc ¤ iu ccpgcierc

2 spits cssegurcmgc ¤ ic ccpgczierc

1 spii cssegurcngu ¤ I0 cc1pc_;¤ier¤

2 spits ussegurcngu ¤ ic ccpgcieru

1 spit truccioncment-13

esquerrc péndui de4 m

evitcr ciguc.

una galeria déna accés a Ia via -399 i 379 i 414.

Continuant pei meandre itot superant alguns ressalts
s’arriba al Pou dels Cavaliers da |’Abisme de 75 m da

profunditat, format par un conducta molt inclinat que
dasprés de 20 m da rampa as torna vertical. Aqui
apareix un important corrent d’aigua, que a Ia base
del pou, seguirem per un estret meandre que ems
porta a un P-5 m, amb capoalera estreta. Buscant Ia
part més alta del meandre remuntem uns 9 m a través

de cornises, per una galeria estreta i en algun punt
desfonada, fins que les dimensions ens permeten
baixaral nivell d’aigua on hi ha una petita marmita que
precedeix a un P-18. Aquest pou és d’ampIies
dimensions, en el seu descens notem Ia presencia
de silex i el degoteig d’aigua. La base té forma de
circumferencia quasi perfecta, d’on surt un estret

meandre actiu pel qual efectuem la progressio per
diferents nivells, cal pero, superar passos molt estrets

per arribar a la capgalera del seguent pou on les
dimensions, novament, s'amplien.

Ala sala d’aquest ampli pou de 6 m conflueixen

2 cursos d’aigua que circulen per una curta galeriai
es precipiten en un P-19 m. L’aigua ens acompanya
en el descens del poui ala seva base trobem un nou

meandre que abandonarem perqué és tan estret

que la progressié es fa impracticable. En aquest punt
s'ass0Ieix la maxima profunditat del sistema, a la
cota -451m.

Descrlpclé via -357
A la base del Pozo del Velodromo, a nivell de

terra, agafem un meandre, el qual a causa de Ia seva
estretorcal recérrer a diferents nivells fins que arribem

a Ia capgalera d'un pou de 9 m. Un cop descendit
observem com es perd el curs d’aigua.

Sense descendir el P—9 i continuant pels nivells

alts del meandre arribem ala base d'un R-12, punt al

qual podem accedir per una altra ruta alternativa.
Reculem a la base del Pozo del Velédromo on

ens cal escalar uns 7 m per situar—n0s en una comoda

galeria fins al R—12. Ala meitat d’aquest tram i a la
nostra esquerra, s’obre un meandre remuntable que
déna accés a les vies 379,414 i 451 m, descendint

aquest, ens situem a al capoalera del P-53. En els
primers metres trobem diverses eornises fins que
s’arriba a un balcé des d’on un tram vertical de 40 m

ens situara a la seva base.

El terra és rampés i es troba curullat de blocs. A

Ia nostra dreta s’obra una galeria ascendent on cal

superar un tram de 80 m, un xic accidentat, per situar

nos a una galeria on s’aprecia el contacte entre els
materials calceris i marges. Una mica més endavant

Ia galeria es desfona, i es forma un pou de 8 m que

també participa d’ambdés materials.

Una curta galeria ens situa en un P-1 7 m, a la base

del qual, hi ha un meandre que també cal recérrer a
diferents nivells, a causa de |'estret0r, i, finalment es

fa impracticable als—357 m.

Remuntant fins ala capcalera del P-8 m, avancem
per una galeria ascendent, superant un R-6 i arribant
ala base d'un P-6 m,i encara remuntarem dos ressalts

més fins al tercer, que no podem pujar per manca de
material.

EI recorregut d'aquest petit tram també és factible

per una galeria d’ampIies dimensions, en un nivell

superior, des de la capcalera del P—8 m fins a la del
P-6 m.

Retornem ala base del P—53, a la nostra esquerra.
Una desobstruccié entre blocs ens permet accedir a

un P-1 2 amb forma de meandre. Ala base d’aquest,
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una gran galeria amb fort pendant ans situa a Ia
capgalera del P0z0 de la Diada, de 61 m de
profunditat. Ala nostra asquerra s’0bre una galaria
ascendent que acaba meandriformemcnt i as troba
curullada de blocs. A baixdal p0u ans trobem un nou

meandrc bastant estret dal qual es poden racérrer

uns 10 m,i en aquest punt on es troba un ressalt da

2 m que ens situa an una petita sala originada pal
trcncament de dos colzes de meandre. Ala base, el

meandre és actiu, peré als pccs metres es fa lm

practicable per la seva estretcr.

Descrlpcié via -379 m i 414 m
Ala base del P-24 m, ala nostra dreta, neix una

galeria de mcdestes dimensions 0n cal superar un
curt tram accidentat per situar—n0s a Ia capcalera
d’un P-52 m. Ccntinuanta nivell de Ia galeria, trcbem

diverscs punts on el terra es desfcna. La capcalera
d’un P-13 m (primer passama de 4 ml i un curt tram

d' identiques caracteristiques ens condueix a la
capcalera d’un P—7 m. Seguirem a nivell del meandre
fins ala Sala Blanca (segcn passama de 9 ml cn neix
una galeria en forma de gatera d’uns 80 m de
reccrregut.

Retornant a Ia sala, ccntinuem per Ia part més

alta del meandre, progressem durant uns 130 m de
forma atlética i un xic arriscada, i en un colze molt

marcat trobarem la insta|.laci6 d’un P-22 que déna

accés a la via -379i -414 m.

Seguim a nivell del meandre uns 70 m fins que
arribem a un eixamplament que anomenem Sala
Pointue. EI seu terra és ple de blocs que formen una

rampa molt pronunciada R-17 m.
Aqui, altre cop, el meandre pren les dimensions

anteriors, el recorrem també per diferents nivells.

Travessem una zona on el terra es troba recobert per

pols blanc fins que arribem a un Iloc on el meandre es
desfona assolint profunditats entre 30 i 40 m, als

primers 10 metres dels quals hi podrem accedir tot
superant punts molt estrets, aixo és ala cota -379 m.

Situats a Ia base del meandre l passant aquesta

zona desfonada, s’arriba a un sector on els canvis de

direccio son frequents fins que arribem a una colada

que ens barra el pas.

Reculem fins al primer tram del meandre, on hi ha

el P-22. A Ia seva base, una rampa de blocs ens

condueix ala part més alta del meandre. A l’esquerra,

un curt descens per oposicio ens situa al fons del

meandre, seguim uns 70 m fins que Ia progressio es
troba taponada per una colada.

»l‘ é

Pou Cordo

22 30

R-20 20

9 l 5

R-7

R-3 l 5

l 5 20

l 5 20

Ancorqlge Observocions

2 spils

2 spits

2 spits

l spil

l spil

l spil

n¤lur¤I

bloc

2 spits

3 spits

possomo

possomo

ossegurongc ¤ to copgciero
troccionomento -l O,5 m

lub oscendent tix

cssegurongo ¤ to copgoiero

ressolts continuots

ossegurongo o io cqpgotero

A Ia dreta i mantenint-nos al mateix nivell en el

meandre, i superantun curttram per oposicié, arribem
a una sala amb blocs d’on surt una galeria amb un

pendent Ileuger en els seus primers 20 metres. Quan
el terra es torna horitzontal, a Ia dreta, darrera d’una

Ilosa erosionada, trobem un tub remuntable (E-22)

que ens situa a Ia capcalera d’un P—9 m. A Ia seva
base, una galeria tallada per diversos ressalts ens
condueix fins ala Sala Ollense, on hi ha Ia capcalera

d’un P-18m. EI descendim, i a la seva base, una

gatera entre blocs ens permet |'accés per Ia part alta
d’un meandre. Aqui es pot sentir perfectament el

soroll de |’aigua.

Desprésd’una progressiounxic dificu|tosa,on cal
cercar els passos més amples del meandre, i després
d’un Ilarg tram s’arriba a un eixamplament que ens
permet descendir a la base del riu, mitjancant un
ressalt de 4 m. Progressem a nivell del riu uns 20 m i
ens situem ala capcalera d’un P-15 m. Ala seva base
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ans trobem a Ia com -414 m, i l’accés al mcandrc

Boutchs, estret i actiu que té 200 m da racorragut.
Reculem fins a Ia capcgalera del ressalt da 4 m i,

mantcnint—n0saImateixnivell, s’0bre el Meandro del

Exorcista, que cal racérrer a mig nivell. Té bastants
passos estrets i Yabadonem a -399 m, cota que
també arriba al grup S.C.C.

Sistemc Puma de L¤s O\¤s

Plant:

Ol¤s‘93

-205m

Au:2sC¤vu¤1s

Sumidsm do T¤n7¤n¤vo

-451 m
NIM.

L¤s0I¤s

O-A2/2B

Forman part del Sistema Olas i cstan situats a uns
3.009 m d’a|titud, a només 18 m del cim.

Una sala dbnfonsamant amb 2 boques cap a

I’exteri0r déna inici ala cavitat. Traspassant un curt

meandre Ia galeria es bifurca. Remuntant una de les

galeries s'ass0|eix Iacota més alta dc Ia cavitat + 5 m

sobre Ia boca. La galeria principal ans condueix fins
aun P 10, parcialmentobstruit pelgei (enaquest punt

s’aprecia unfcrtcorrcnt d'aira).

Un cop a baix dai P-10, una série de diéclasis ala
nostra csquerra, ans condueixan fins ala cota -50 rn,
tot i que si les ramuntem es pct veure Ia Hum diiirna
(exterior).

Seguim per Ia galeria i descendim per una casca
da de gel P-25 que ens pcrta fins a la sale de Las
I\/Iedusas (de 20x15 ml.

Entre blccs accnseguim arribar a una galeria
fbssil que després d’unes rampes de gel i una estreta
fissura ens transpcrta a la via -190 m, deixant a la
ncstra dreta Ia galeria d’en||a<; amb la Punta de las
Olas.

També és possible accedir—hi des de la galeria
principal, ja que en el centre d’aquesta trobem un P
5 m i un P—39 m que donen accés a Ia sala de Las
Medusas.

Via -190 Mallo Oscuro

Descendim per |’estret meandre per on circula un
petit corrent d’aigua. El seu fons es perd a través de
petites fissures impenetrables. Davant nostre, un
ampli pou de 28 m ens condueix a un caos de blccs
on retrcbem el ours d’aigua. El meandre descendeix
en fort pendent, perdent—se l’aigua entre els blocs.
Remuntant—|os, anirem a un nou pou P—41 m, amb un

gran repla de 8 m. El seu fons curullat suposa el final
d'aquesta via de -190 m.

Enllac amb Punta de las Olas

Novament a Ia galeria d’en|lac (la sala Literaria),
una serie de rampes i ressalts ens condueixen a una

amplia galeria de 50 m de recorregut que porta a un
Ilaminador d’arena, travessat aquest, ens trobem ala

sala de I’Encreuament, base dels pous d’accés des
de la bcca de las Olas.

0-5

SUMIDERO DE LAS OLAS:

TANTANAVE.

Sector Pep-Mingc i Pous Magics
En Ia sala que es forma passada Ia gatera i des

d’una finestra a 7 m del sol, accedim a una amplia

galeria, de fet es tracta de la mateixa que reapareix
a la base del pou d'entrada. Es una galeria quasi
cilindrica, de dimensions 3 x 3 m, que avanca uns 100
m en direccié Nord on trobem dues desviacionsz Ia

primera, a la dreta, és una galeria ascendent que es
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va estretint, perla qual remuntem uns 25 m; Ia sagona,
a mé esquerra, coincidaix amb un gir brusc de Ia
galcria principal que continua sampra cap al Nord
durant uns 800 m més. Es troba an estat féssil i las
saves dimensions en Ia major part del seu recorregut

son d'un metre quadrat.

Aquesta galeria exigua travessa el subsol dels
Picos de Baudrimont, quedant colapsada a l’altura
del petit Ilac queforma entre aquests dos pics. Alhora,
aquest és el punt més distant en relacio a la boca
d'accés.

Tornant a Ia galeria Pep—Mingo, en el punt on
aquesta gira bruscament cap a |’Est, seguint unes
fortes rampes i flanquejant un pou, arribem a la
capoalera dels Pous Magics. Es tracta d’una
successié de pous pels quals circula un petit ours
d’aigua i que ens porten a una sala on hi ha dues
possibles continuacions: la primera és un meandre
estret que als 100 m queda colapsat per un important
tap d’argiIes, tornant per aquesta hi ha una petita
galeria descendant amb clares marques del nivell
d'inundaci6 que van a morir en un estret sito; la
segona galeria descendeix rapidament fins a un sifo
terminal, és el punt final d’aquesta via.

Tornem just a la base dels pous d’entrada, on
s’escola l’aigua entre petits blocs, la qual cosa
impedeix que sifoni la gatera que trobarem a
continuacié. Aquesta, de 30 m de Iongitud, és produida
per un reompliment de sediments que quasi
obstrueixen la totalitat de la galeria. Un cop superat

el diposit de sediments, la progressié s’efectua
comodament i, al cap de 50 m, trobem ala dreta un

petit aport d’aigua i un pou de 26 m Ia base del qual
intercepta la galeria inicial del Sector Sud. Continuant
per la galeria deixem a l’esquerra un pou de 10 m que
ésl’inicidelSectorSud,uncop passataquestaccedim

a una galeria horitzontal de 25 m, on s’instal.la el
campament sols per utilitzar-lo en cas de crescuda,
ala cota -72 m inici del Sector Nord.

SECTOR SUD

Com havien ressenyat, aquest s’inicia en un pou

de 10 m que es troba prop del bivac de la base del

pou. D’aqui parteixen dos tubs freatics amb fort

pendent, un en direccio Nord que més endavant

enllaca amb les rampes d’accés al Laberinto Sinies—

tro, i I’altre que va cap al Sud. Seguint aquest ultim

arribem a la base del P—26 que es troba a Ia nostra

dreta, passada la gatera. En aquest punt l'aigua

provinent del P—26 m es perd en un estret meandre.
Superat aquest punt, per la part alta trobem un nou tub
freatic descendent que acaba en un sifo fossil on els
nivells d’aigua son ben visibles. Passem aquesta
zona i per la nostra esquerra accedim a la Via del
Piton de Ocho, que no és més que un complicat
sistema de tubs i meandres sense aparent

continuacié.

Galeria Baudrimont

Abans de travessar el sifo fossil a Ia nostra dreta,

neix un estret meandre que seguim per Ia part més
alta i que ens condueix a un pou de 5 m. En la base
d’aquest, per un costatcontinua el meandre fins a una
sala, iper l’aItra banda un estret tub descendent done
entrada a una xarxa de galeries i pous, una part de les

quals és activa i l'altra dona accés, mitjancant una
serie de pous curts, al riu del Laberinto Siniestro.

Galeria del Funival

Tornant ala Via del Pitén de Ocho, remuntem a la

dreta per un tub de forta inclinacié, més de 40 m, ens
ajudem d’una corda fixa. Al seu inici |'intercepta un
meandre que mitjancant un habil passama superem.
Sota el passama deixem un altre meandre pel qual
descendim uns 12 m i connectem per unes galeries

i algun pou a Ia Via 11 de Setembre, a la capcalera
d'un pou de 8 metres. Un cop flanquejat el passama,
abans ressenyat, seguim per una galeria de petites
dimensions on hi ha un petit ressalti una curta gatera

que ens situa ala capcalera d'un ampli pou, de 15 m
de vertical, que inicialment baixa en forma de rampa,
el terra es troba ple de blocs inestables. lnterromp la
seva vertical una gran cornisa d'on parteixun meandre
descendent, que és un puntde la Via 11 de Setembre,

i també hi ha una petita galeria que enllaca amb els
pous que provenen del pls superior.

Si Continuem sense descendir aquest pou de 15

m, seguirem una estreta i descomposta galeria
remuntant per una rampa amb forta inclinacio i

curullada de grans blocs, on apreciem al seu inici un
suau corrent d’aire. Trobarem un pou de 18 m que a

Ia seva meitad es troba dividit per una gran cornisa.

A la seva base, una altra galeria amb els cantos

arrodonits ens condueix, per un tram horitzontal, a Ia

capcalera d'un pou de 8 m, a la base del qual hi ha un
altre pou de 35 m que queda cec, cal flanquejar-lo per

Ia part superior amb un passama que ens portara a

una curta galeria, per on arribarem ala base del pou

de 15 m que anteriorment hem ressenyat.
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Situatsa Ia base del pou dc 18 m, i cnsentit oposat,
efectuem una ascalada d’uns 10 metres. Fam una

Iaboriosa desobstruccié entre els blocs que es troben

encaixats en aquest estret meandre, el Gateblocs del
Ventura, aixi aconseguim ascendir 16 m.

Accedim a una galeria de 8 x 2 m, en estat melt
eroslonat. El recorregut és una mica accidental, guiant—
nos per un petit corrent d’aire arribem ala base d’un
pou de 30 m que té les parets tctalment llises,
I’an0menem El Paredén, és el punt més proper al

Sistema Olas. Aquest any hem aconseguit pujar-hi
fins ala meitat.

Retcrnem ala base del pou de 15 m, i superant un

pas estret, accedim ala Via 1 1 de Setembre. Trobem
un pou de 6 m, i a la seva base una curta galeria de
blccs connecta amb una estreta diaclasi de facil

prcgressié que ens porta ala capcalera d’un pou de
8 m, punt d’en|Iac si vinguéssim de la Via del Funival.

Descendint-I0, anem a parar a una galeria caética

i amb algun ressalt que ens porta ala capcalera d’un
pou de 5 m, Una curta i estreta diaclasi ens condueix
a un p0u de 14 m. Ala seva base trobem un altre pou
de 8 m, aquiles prcporcicns augmenten, perc tornen
a reduir-se més endavant, ala capcalera d’un pcu de
18 m. En el seu fons hi ha un meandre pel qual

transccrre un petit cabal d’aigua, amb algun ressalt,
fins a un tram de petits pcus enllacats per redui`ts
trams horitzcntals, que van a enllacar amb la part
inferior del Laberintc Siniestro.

SECTOR NORD

Retornant al bivac i seguint Ia galeria principal
trobem un pou d’11 m que ens situa en el primer gran

tub fcrca inclinat, que devallem sense c0rda. Després
d’una gran galeria horitzontal i un pas baix amb fort
corrent d’aire accedim al segon gran tub de 23 m, 43°
i 8 m de diametre. A continuacié una altra galeria i un

altre tub de les mateixes dimensions pero de 29 m, el

qual, sense acabar de davallar-Io i pendulant uns
metres a Ia dreta segons el descens, ens situa a una

galeria, de dimensions més modestes i de caire

descendent, que als pocs metres ens porta a un pou

de 15 metres, a la base hi ha un petit ressalt

descendent a l’esquerra. Continuant per la nostra

dreta confluim a una galeria de notables dimensions
on es troba un pou de 17 m que conunica amb el

Laberinto Siniestro. Seguint la galeria hi ha un ressalt

i una nova galeria fins al Pas dels Xiquets, petit ressalt
després del qual una forta rampa ascendent ens
deixa aturats.

Tornant ala base del pou de 15 m i continuant pel
ressalt, trobem una curta galeria que desemboca a

Ia capcalera d’una vertical de 12 m, és una rampa
molt forta que intercepta una galeria de modestes
dimensions en direccié SE—NO. AI NO, i tot superant

un ressalt ascendent, ens interromp un pou de 20 m

mullat i impracticable. Al SE un pou de 6 m ens situa
novament al Laberinto Siniestro. En direccié SE

podem recorrer uns cent metres per una galeria fins
a un sector on hi ha estretes i impracticables diaclassis
amb fort corrent d’aire i el sol glacat.

A la zona NO del Laberinto hi ha un conjunt de

galeries i meandres on desemboquen, a diferents
nivells, diverses vies del forat. En una d’aquestes

galeries s’obre l’accés a un pou d’onze metres. Si el
davallem, una curta galeria ens porta a Ia capcalera
d’un pou de 10 m. A la seva base trobem una comoda
galeria, La Falla, que podem transitar en ambdos
sentits: vers el N0 s’acaba rapidament i vers el Sud

es pot continuar uns quaranta metres, on un caos de
blocs tapona Ia galeria que assoleix una profunditat
maxima de—205 m.

O -6 Petit pou de rascler de 6 m junt al
Sumidero de las Olas.

0 -8 Cova al peu del cingle. Es pot progressar

per espai d’uns cent metres fins a fer-se impractica
ble

0-10 Cova al peu del mateix cingle, molt a

prop de I’anterior. Important sorgéncia de les aigiies
de Ia plataforma superior. A prop del Coll del Grao.
O -13 Petitforat de 5 m defondaria, situat al SE

del Sumidero de las Olas.

0-14 Pou de 13 m de fondaria, situat a pocs

metres al E del Sumidero de las Olas.

0-15 Cavitat d’un sol pou, de mides petites,

que baixa fins als 8 m. Situata prop de la cavitat 0-52
i al sud—est del Sumidero de las Olas.

0-20 Constituit per dues boques, actua

d'engo|idor temporal. Té un pou de 37 m, on als 26 m
trobem un repeu. EI seu fons es va estretint fins a fer

se impracticable, esta situat al S del Coll del Grao.
0-22 Un pou de dimensions irregulars que en

algun punt de la paret hi té neu. La continuacié del pou
queda obstruida per un tap de neu ala cota -27 m. Se
situa al nord del Sumidero de las Olas, proxim al O
14.
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O-24 Pou dc 13 m da fondéria i d'émp|ies

dimensions pal qual s'intr0dueix un petit corrent
d'aigua que desapareix en el seu fons. Este situat
molt aprop del Coll del Grao.

0-25 Una gran boca déna accés a dues
cavitats independents. La més gran és formada per

un pou de 43 m, l’eltra té un pou melt més ampll de 28
m. En aquestes cavitats podem observer senyals
d'escolament de les aigues superficials i les bases
dels pous recobertes parcialment per blocs. Esta
situat molt a prop del Coll del Grao, baixanta Ia dreta.
O -26 Cavitat d’un sol pou que arriba fins ala

cota -45 m, a la part alta l baixa hi ha un tap de neu.
Sltuat al nord—oest del Sumidero de las Olas, a uns

125m.

O-27 Esquerda estreta de rascler que als -9
m de fondarla es fa impracticable. Se sltua a uns 2O
m de Ia cavitat O-26.

O -28 Pou de 3 m de fondarla, molt a prop del

0-27 i en ple rascler.
0-29 Petlta cavltat amb dues boques, balxant

fins a -9 m, Situat a |’est del Coll del Grao i a uns 100
m de la cavitat 0-10.

0-30 Cavitat amb una boca allargada, en els

extrems de Ia qual surten dues rampes, una arriba a
-18 m. Es troba situat al N del Coll del Grao, a uns 50

m de Ia cavitat 0-29.

0 -3 1 /A nic pou de 5 m de fondaria, situat al nord
est del Sumldero de las 0las l a uns 40 m de Ia cavitat

0-26.

0 -32 Pou d’aspecte adiaclassat fins ala cota

-9 m, on Iateralment s’obre un pou que esta tapat per
la neu a la cota -18 m. Situat a |’0 del Sumidero de las

Olas i a uns 125 m de la cavitat O-31/A.

0-33 Unic pou de 12 m de fondaria, situat a
uns 100 m al sud-est del Sumldero de las Olas i a uns

200 m de distancia de la cavltat 0-15.

0-34 Petita cavitat de 8mde fondaria, el seu

fons és ocupat per un tap de neu. Es troba situat al sud
est del Sumidero de las Olas, a uns 100m de la cavitat

0-33.

0-35 Per un conducte descendent s’arriba a

la capoalera d’un pou de 15 m, dividit a la seva meitat

per un petit repeu, assoleix la cota maxima de -24 m.
Situat a uns 40 m de l’anterior.

0-36 Pou d’aspecte adiaclassat que permet
baixar fins a Ia cota -13’5 m. Es Iocalitza al sud del

Sumidero de las Olas.

0 -52 Gran esquerda al costat est del cingle.
Baixa en total 97 m, dels quals 60 m son a l’exteri0r. A
uns 15 m de la cavitat 0-15.

0-53 Unic pou de 8 m de fondaria, ala seva
base hi ha un tap de neu que cobreix el terra
parcialment.
0 -54 Es tracta d'una cavitat formada per un

pou de 28 m que al seu fons comunica amb una curta
galeria que dona a l’exterior, ala cota -31 m. Localitzat
a l’Est, sota la plataforma inferior, al costat del cami
que puja del Coll d'Anisc|o al cim de Punta de las 0las
per la vessant nord.
0 -55 Cavitat d’un sol pou, a la seva planta es

troba un gran tap de neu que impedeix Ia seva
progresslé als -14 m. Situat al sud-est del Sumidero
de las Olas, a uns 40 m de Ia cavitat 0-33.
0-58 Boca de forma adiaclassada, es pot

assolir Ia cota de -11 m; al nord-est del Sumldero de
las Olas a uns 40 m de la cavitat 0-33.

0 -59 Boca de forma adiaclassada, on podem

assolir els -7 m a uns 10 m de |’anterior cavitat.

O-60 Pou d’aspecte adiaclassat que es pot
baixar fins ala cota -7 m. Situat al sud-est del Sumlde

ro de las Olas, a uns 15 m de la cavitat 0-33i 0-15.
0-60/A Cavitat a la qual podem accedir

mitjangant una rampa, el terra esta recobert de blocs
i el seu desnivell sén -4 m. Situada al sud-est del

Sumldero de las Olas, al principi de Ia canal que
baixa al Coll d’Anisclo, a uns 20 m de Ia cavitat 0-60.

0 -6 1 Petita cavitat, als dos metres té un bloc

empotrat que impedeix el pas. Sondejatfins als -10 m.
EI forat se situa al sud-est del Sumldero de las Olas,

a uns 40 m de la cavitat 0-60/A.

0 -62 Cavitat de boca gran, als seus extrems

s’obren dos conductes: un molt curt, l’a|tre es pot

baixar fins a un bloc empotrat als -5 m. Sondejat fins

a -16 m. Aquesta cavitat esta relacionada amb el

Sumldero de las Olas, situat al sud-oest de la cavitat

0-5 i a uns 110 m de Ia cavitat 0-61.

0 -63 Unic pou de 9 m de profunditat, la seva

base esta totalment ocupada per la neu. Situada al

sud-est de Ia cavitat 0-5 i molt a prop de la cavitat 0
62.

0-64 Cavitat d’un sol pou que assoleixla cota

-10 m, la seva base esta ocupada per la neu. La

cavitat se situa al sud-oest del Sumldero de las Olas,

a pocs metres de l'anterior.

O -66 Cavitat d’un sol pou de 18 m, de forma

adiaclassada. Una de les seves parets es troba

recoberta pel gel, que arriba fins al fons. Situada al
sud-oest del Sumldero de las Olas.
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O-67 Cavitat a Ia qual podem accedir

mitjangant una rampa amb un tap dc gal qua ocupa

quasi tota Ia planta. Situada al sud—0ast dal Sumidarc

da las Olas, a uns 30 m par sobre da Ia cavitat
O-68 Cavitat d’un sol pou an forma

diaclassada qua assolaix Ia profunditat da 4,5 m;
sansa neu, situal al costat dal 0-5.

O-69 Pal Ilavi inferior as baixa uns 8 m, i das

dal Ilavi suparior al fons, uns 12,4 m. Té un unic pou.
Cavitat situada al sud—0ast del Sumidaro da las Olas,

a uns 80 m da 0-62.

0-70 La gran boca (18x7) déna accés a un

ample pou, on en un dels seus extrems trobem Ia
maxima fondaria, a 1 8,5 m. Cavitat situada a uns 70 m

de I’anteri0r, ai sud—0est del Sumidero de las 0Ias i a

uns 80 m de 0-62.

0-70 A/B Una gran bcca déna accés a dues
cavitats independents. La més gran és constiuida per

un sol pou que baixa fins ala c0ta -6,5 m, punt 0n és
precis una desobstruccié. L’aitra, de boca més petita,
també amb un sol p0u, baixa fins ala cota -7,5 m, on

es fa impracticable. Cavitat situada al nord-oest del
Sumidero de las Olas, a uns 60 m de Ia 0-24.

0-71 La boca presenta un aspecte cabtic en

fort pendant. Déna pas a dos pous paraI.Ie|s, I’un té
1 1 m i |’aitre en té 14. EI punt 0n s’ass0leix|a profunditat
maxima és a 24,8 m. Cavitat situada ai sud-est del

Sumidero de las Olas, a uns 90 m de Ia 0-70.

FONBLAN CA

CUEVA DE LA FAJA

Esta situada en el marge dret del Torrente de

Arrablo a pocs metres de Ia confluencia amb el
Barranco de Ariisclo a una altura de 1690 m. La Cueva

de Ia Faja es troba a uns 15 m per sobre. La boca és
d’estretes dimensions d’aquesta surt una curta gaieria

en pendent que desemboca en un pou de 10 m. Ala
seva base una curta gaieria condueix a Fonblanca,

pero no arriben a empalmar fisicament.
La boca de Fonblanca també té reduides

dimensions, connecta amb una sala. En un extrem hi

neix una curta gaieria que ens condueix al Iloc on
determinem pel so que Ia connexio amb Ia Cueva de
Ia Faja és més propera.

Progressem per una gaieria inundada, de seccié
2x1 m, on Ia meitatésaigua. En uns 35 mde recorregut

trobem una gaieria fossil que als 50 m es fa imprac
ticable per blocs.

Novament, ala gaieria principal, continuem 20 m
més fins que trobem el sifé terminal. En aquest darrer

tram s’observa una gran diversitat de materials.
EI cabal d’aquesta sorgencia és molt variable

segons |’epoca de l'any, pero encara no s’ha pogut
desvetllar la seva procedancia.

CUEVA TRIANGULAR

Esta situada al marge esquerre del segon afluent

d’ArrabIo, que baixa des del mateixcoll entre el Soum
i Las Olas, a 2.450 m.

Es tracta d’una cavitat d’exigiies dimensions que

es desenvolupa tot seguint una important fractura

para|.|e|a al cingle d'Arrablo, amb un recorregut total
de 130 m i 2,5 m de desnivell. Funciona com a font

intermitent del pla situat sobre la cinglera.

La boca de forma triangular déna accés a un petit
vestibul de 4x2 m. el qual queda interromput en una

estreta fisura, pero si ascendim per una finestra, a

l’esquerra, penetrarem al curs actiu, que en sentit
descendent queda interromput per estretors i blocs.
En sentitascendent,iniciem un recorregutdurant uns

70m per un tub cilindric de dimensions entre un metre
i un metre i mig. Només podrem recuperar Ia postura
vertical un cop sobrepassada aquesta dificultat i
merces a una fractura lateral que a nivell superior

ressegueix el curs de |’aigua. Aixo només dura uns 30
m. Despuésens trobemaltra vegada amb un conducte
de 80 cm d’aIcada que als pocs metres sifona. Les

empremtes i altres signes ens donen a entendre Ia
periodicitat en que s’inunda Ia cavitat, per tant no
triguem gaire a trobar-nos a |’exterior després
d’elab0rar Ia present topografia.

CUEVA DE

LA FUENTE DE LAS MALLATAS

Situacié

Aquesta cavitat, coneguda només per alguns ex
cacadors de Ia zona, és visible gracies a |’ampli
portic d'entrada des del cami que descendeix per
Arrablo, en direccio a Fonblanca, just quan es preci

pita pels Mallos de Buesa.
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Cal destacar el volum d’aigua que rcsorgerx per

aquesta font permancntmcnt que, tot idiscérrer mclt
propera a Ia superficie, danota an Ia seva morfologia
que en époques pretérites devia tcnir relativa
importéncia el drenatge dc les aigucs de\ sector
d’AHisc|0.

El portic té forma d’un petit circ on incidoix el torrent
exterior amb Vemergencia de les aigiles subterrénies,
precipitant-se el torrent, de funcionament intermitent,
sobre la cavitat, a través d’un ampli pou de 20 m.

Creuem Ia base del pou i agafem per Ia galeria
ascendent, per la que discorre Veigue de Ia surgencia,
accentuant—se el pendent a mesure que avancem. La
galeria, de mides regulars i direccio constant (1 15°),
queda interceptada per una cascada que a Ia seva
base forma un espléndid "gour". Un cop superada Ia
cascada, Ia fracture que ve provocar Ia gelerie

d’accés queda interceptede per un important
enfonsament.

Meandre superior

Es el punt on un antic meandre pseudo—actiu creua
Ia galeria d'Oest a Est. Seguim el meandre de Ia
nostra esquerra,;de| qual brolla l’eigua que es preci
pita per la cascade. A pocs metres perdem |’aigua,

ja que aquesta brolla d’une gatera inundada, pero
grecies a un meandre lateral fossil, uns metres més
endavant le retrobem. Continuem avancant fins a una

sale on l’eigua es precipita: és el preludi del final de

la geleria, ja que uns metres més i un altre espai
d'amp|ies dimensions i amb formes similars a les
d’un ou ems situen a Ia zona més alta de Ia cavitet.

Meandre inferior

Reculem fins a Ia galeria d’entrada, sobre la cas
cade, girem a Ia nostra dreta 90 ° i seguim el tram
inferior d’aquest meandre. Estem en un sector fossil,
ja quel'eigua un cop ha recorregutla partsuperiordel
meandre, aprofita la fractura de la galeria principal
persortira l’exterior. El conducte, amb unes dimensions
de 2 m d’altura i 1 m d’amplada, és sinuos i es

desplaca cape|’EstfinsatrobarelI|it delquarttorrent
d’Arrab|o. Es just al final de la geleria, en Ia denomi
nede Sala Floreada, on es pot apreciar les restes de

plantes procedents de l’exterior. Una mica més
endavant la geleria, que en aquest punt té mayor
amplitud, queda curullade de sediments.

COL.LABORAC|ONS

Des d’aquesta pagina volem agrair a totes les
entitats que a continuacio anomenarem le seva
co|.|aboracio amb Ia SIE-SEII-TALPA. Entitets que en

diferents campanyes ens han eiudat amb la seva

aportacio per dur a terme les explorecions al Massis
del Monte Perdido (Osce).

BIMBO S.A.

CAPRABO S.A.

CARBUROS METALICOS S.A.

C.P.C. ESPANA

GALLINA BLANCAS.A.

GEBECO

NUTREXPA S.A.

S.A.E. WANDER

SANTIVERI S.A.

SOCIEDAD NESTLE S.A.
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ACTIVITATS SIE-ERE 7997 A

L'ILLA DE SANTA CRUZ

GALPAGOS, ECQUADOR):
EL TUNEL II DE GALLARDO

R E S U M E N

Descr/pc/én, s/tuac/dn, genera//dades y z‘0p0gra—
f/a de /a cueva "TL7ne/ // de Ga//ardc Cav/dad v0/ca‘

n/ca de 7.040 m de reccrr/do y 28 de profund/dad,

c0nsz‘/'Tu/da p0r un 2‘ub0 s/mp/0 de moderadas d/m@n—

s/ones. Exp/orada por S/Ei ERE en 7997.

S/Tuada en /6 /s/a de Santa Cruz, arch/p/é/ago de

Las Ga/épagos, Ecuador; cerca de Be//av/sta y a

slate Km de Puerto Aycra. Su trazado d/scurre préx/—

m0 y casf para/0/0 a/ de /a "Cueva de Ga//ard0" (0

"d@ Be//a v/sta"), en /a que 0z‘r0 /nterc/ub berce/ones

{GES / ERE) hebie censegu/do 2.250 m de rec0rr/de
en 7975.

IN T R O D U C CIO

Eljuliolde1991,|’autor,iuntamb f\/IONTSERRAT

UBACH iTARRES (ERE del Centre Excursicnista de

Catalunya), durant una estada a |’Equad0r, vam de

dicar alguns dies a recérrer els camps de lava i

ascendlr a vclcans a clnc llles de |’arxlpe|ag de

Galapagos. A la de Santa Cruz yam vlsltar quatre

ceves, totes volcaniquesz Gallardo (0 Bellavistal,

segen recerregut subterranl de l’arxlpe|ag l a la qual

ens referlrem mes endavant amb major detall; Los

Piratas, prop de Santa Rosa, amb l.2OO m de

recorregut; un petittub prop del crater Cerro Cabuya;

le|Tune| ll de Gallardo, oavitatinedita que es|’objeote

prinolpaldaquestarticle(3l(5l(13).

DADES GENERALS

No ens estendrem massa amb la descrlpclo ge

neral d’aquest arxlpelag, perqueja na estat dlfosa en

Per Jordi Llorel i Prlefo

anterlors publlcaclons espeleologiques oatalanes

de facll acces (9) (l 2), l es pot protunditzar en lllbres

especialitzats (6ld’altres), alxioomguies turlstlques,

revlstes de vlatges, etc.

Historia

Les Galapagos van esser descobertes

oficialment el 1535, per |’espanyo| Fray Tomas de

Berlanga, tot i que la Ilegenda parla d’una expedicio
prevla de l'inca Tupac—Yupanqui, entre 1485 i 1488.

Durantelssegles posteriors,vanserrelugidevaixells

pirates, corsaris anglesos i baleners; penal equatoria

lfontdefracassos empresarials,tiranieslocals, morts

misterioses i tota mena d’histories enigmatiques i

desgraciades. Aquestes terboles vicissituds arriben

finsaepoques moltrecents,comladelbatallodintants

de marina equatorlans que, el 1979, va estar a punt de

desapareixer per manca d’aigua ierrades logistlques
durant un exercici tactic a l’i||a lsabela.

Algunes dates lmportants: El 1832, |’Equador pren

possessio oticial de |’arxipe|ag. Tres anys després

es visitat per Charles Darwin en el decurs del seu

viatge naturalista a bord del "Beag|e" i es consldera

que la seva estada en aquest notable conjunt

decosistemesinsulars va serfonamental perestablir

a seva teoria de l‘evolucio de les especies per

seleccio natural. El 1959 es va crear la "Eundacion

Charles Darwin para las Islas Ga|apagos". EI 1968

comenca l'administracio com a Parc Nacional i, per

finalitzar, el 1979 va ser designat per la UNESCO
"Patrlmoni Natural de la I-lumanitat"

57



Galépagos consta de

5 illes grans (lsabcla, n fg
ILLA BALTRAFernandina, Santiago,

Santa Cruz i San

Cristobal), 8 menors, 42

i||0ts i 26 r0cs, tots de

materials volcénics, amb

una superficie total do ):
l8.01 O Kmi. Esta travessat

NQ %<<W ’#Qi?$ "par la Iinia do I’Equador,

entre els para|.Iels 1° 40' I Q
Ni 1°36'Siapocmenys

ELLAv'gTA
de 1.000 Km de la costa

occidental equatoriana, a
PUERTO AYORA|'ocea Pacific.

g0°Alguns tracos

paisatgistlcs interes
sants: Nombrosos vol

cans (el més elevat el Ce pm-1-A

MARQHENArro Azul, a lsabela, amb hw;
1.689 m d’a|cada) amb

Q § 5.;calderes que arriben als
4i9 Km de diametre; més QSAN $ALVADQR `
de 2.000 craters, al uns FERN NTA CRUZd’ells amb Ilacs en e?seu lv·9m¢ lQGALAPAGOS
interior; cons adventicis

h`, S ISABELA A AN/CRISTOBALsobre fisures radials;
ECUADOR

Fi.oRE‘ir~1A] EgpA,;,OLAsolfatares i deserts de

laves basaltiques
efusives. A les costes,

estretes platges de lava,
coralosorra de closques;

craters submergits i abruptes penya—segats encara

poc meteoritzats.

lVlalgrat Ia seva posicio netament tropical el clima
d’aquestes illes és molt interessant: EI seu caire
maritim i, especialment, el corrent fred de Humboldt
que banya les seves costes, fan que es gaudeixi
d’unes temperatures ideals: entre 18 i 20° C al periode

juny - desembre, ide 24 a 28 del gener al maig.
L’aridesa per manca d'aigua és extrema i ha estat

un dels factors pels quals arxipelag esta encara molt
poc poblat:6.119 habitants segons el cens de 1982,
que es concentren en una desena de pobles i petites
viles 0 "Puert0s" a només 4 illes, essent la resta

deshabitades.

Finalment, cal remarcar la importancia de la fauna

d’aquestes illes. Tot i Ia caca massiva de certes
espacies comestibles, realitzada segles enrera pels

tripulants dels vaixells per proveir-se de carn fresca
durant les llargues navegacions a vela, encara abun
den animals de gran interes cientific, molts d’e|ls
endemics : lguanes de terra i de mar, tortugues marines
(”gaIépagos"), Ilops marins, delfins i una gran varietat
d'aus (6)(13).

ESPELEOLEGS ESPANYOLS A LES
GA LA PA G O S

EI1975 una expedicio interclub catalana (GES del
CMB, ERE del CEC i individuals) va treballara les illes
Santa Cruz, Floreana i lsabela, obtenint alguns exits

importants, com l’ampllaci6 del recorregut de la Cue
va de Gallardo, dels 669 m explorats per I'equip

hongares de Dénes Balazs el 1970, fins als 2 Km 250
m (8)(9)(10)(12),o 2 Km 150m segonstopografia de
1982 dels francesos del SSPPO (citat per 1 i 2)(4).
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La SIE de Tarragona realitza activitats el 1987 i

1989,en|a que podria serprimera visita aspaleolégica
al Trina! II de Gallardc. Va ser precisamamt un dals

seus components, l’amic Josop Estivill, qui ons va

oomunicarlbxisténcia i interés d’aquasta cavitat poc
conaguda (4).

Co|.|oguos canaris dol "I\/Iuseo do Cienoias Natu

ralos del Cabildo do Tonerifo" (TFMC) roalitzon tres

campanyes entomologiques el 1990, 1991 i 1992 (21.

Fan dou topografios, entre les quals cal destacar:

Cueva del Cascajo (maxim recorregut i profunditat de

Galapagos, amb 3.010 i -112 m respectivament),
Cueva de Kastdalen (1.500 m) iTUne| de los Pirates

(1.200m).

Com a complement d’aquesta tasca d’exp|oracio
i estudi bioespeleologic, els tinerfenys publiquen a

finals de 1992 el "Catalogo Espeleologico de las
Islas Galapagos"(2) amb67cavltats(46 tubs delava,

6 avencsvolcanics i 15 esquerdes distribuides a 8 cle

les illes de l’arxipe|ag), amb Ia recopilacio tant dels

seus treballs com dels d'anteriors espeleolegs i
naturalistes.

Entre aquestes coves no apareix el Tijnel II de

Gallardo. Es possible que els autors |’haguessin
sentit anomenar com a "Cueva II de Be|lavlsta" ie

confonguessin com un sinonim del sector Sud de la
Cueva de Gallardo.

Principals recorreguts subterranis de Galapagos (Segons HERNANDEZ et al 1992, modificat)(2).
Tots a l’i||a de Santa Cruz:

Cavitat Situacié Recorregut Topografia

Bellavista 3.010m TFl\/lC90—91Cueva del Cascajo
Cueva de Gallardo Bellavista 2.250m GES Cl\/lB 75

Cueva de Kastdalen Bellavista 1.500m. TFIVIC 91

Tunel de los Piratas Santa Rosa 1.200m TFl\/lC 92

Tunel ll de Gallardo Bellavista 1.040m. SIE-ERE 91

Cueva de Cerro Banderas Cerro Banderas 1.000m.aprox. No topo.

SITLJACIO

CUEVAS DE GALLARDO

O 50100

1 :Jomeod'entrododeGollordo

I _ 6 I CONT) CIQ P€((“Vl$l°2 : Jomeos A, B, C i D de Gollordo.
_ 7 : Nucli urbc de Bellovislo3 z JGFHSOEA

8 : Correteroo PuerloAyoro4 i Jgmeoe

5 : Acces o (es inslollocions (urisliques de Gollordo. Q I C¤"€*€V¤ ¤ )/@5)%*)) l))¤ de BGMVG ( GQVOPOB ·
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Des da Puerto Aycr, par la pista sense asfaltar

que porta cap al nord fins a |’aItre extrem de I’i||a de
Santa Cruz (en direccié a Vestret que Ia sepera de la

propera illa Baltra, on es troba l’aer0p0rt), als 7 Km
s’arriba el poblet de Bellavista. D'acf, només 700 m
de pista cap a |’est ens porten davant del "chiringulto"
on s’lnicien elsjardins que voregen la propletat priva
da on s’0bre Ia cavltat, amb un palsatge bonlc d’arbres

fruitersi decorativa vegetaclé tropical. Es pot fer visita
turistica, encara que la cova no ha estat espatllada
amb practicament cap tipus d’0bra d’habilitaci6.
Parlant amb el Sr. Gallardo 0, si és absent, amb la

seva familia resident a Puerto Ayora, s’aut0ritza Ia

visita lliure espeleolégica, molt recomanable per la
bellesa i fotogenia de tot el tub de lava.

Els exploradors catalans van batejar els sis
"jame0s” de que consta amb lletres consecutives,
de la A a la F en sentit laves avall, és a dir, N - SW. El

jamee E, el més gran, esta situat a 190 m de cami del
"chiringuito" (160 en linia recta al S55E) i constitueix
l’entrada habitual al sistema. Cap al nord, 669 m laves

amunt (aquest era l'unic tram conegut fins al 1975) i
s’arriba al sector inicial del tunel, amb els jameos D,

C, BiA,des d'0n es pot sortiral’exterioritornarper un
caminet. De neu al jamec E, un llarg tub cap al SW,
només interromput pel jameo E, porta al final de la
ccva, a 53 m de fondaria. Les dimensions d’algunes

seccions de galeria son espectaculars, amb
amplades de |’ordre de 12 fins a 18 m, l alcades de la
volta que superen els 7 i 9 m (8).

Recorregut total : 2.250 m segons topo GES del
CMB 1975.

Nota sobre Ia toponimia: EI 1970 aquesta cavitat
havia estat batejada pels hongaresos com a "Cueva
de Bellavista D’acord amb els cientifics de l’estaci6

Charles Darwin, els catalans del 1975 li varen donar

oficialment el nom amb que era coneguda aleshores

per tothom a Galapagos "Cueva de Gallardo" (8).
Durant la nostra estada, s’ha tornat a popularitzar Ia

denominacio "Tuneles (o Cueva) de BeIIavista". A

més, diverses publicacions cientifiques(2)(11),parlen
del "Tunel (o Cueva) ll de Bellavista" referint—se al

sector laves avall d’aquesta mateixa cavitat, seguint
la tonica de considerar com a coves diferenciades

els distints trams subterranis entre jameos.

Convé no confondre aquesta denominacio amb

la del proper "Tunel ll de Gallardo", nom donat per
nosaltres d'acord amb el Sr.Gallardo per tractar—se

d’una cavitat encara poc coneguda i sense batejar.

EL TUNEL ll DE GALLARDO
SITU ACI0

La boca del seu unlc jameo es troba en un camp,

davant del "chiringuito" citat, a 70 m de cami (60 en
linia recta al N15W) just a la banda contraria de la
pista (esquerra, venint de Bellavista). Es a dir, a 220
m en direccié NW-SE del jameo E de la Cueva de
Gallardo, o 260 de cami.

H IST0 RIA

La referéncia més antiga que hem trobat podria
ser la dels bioespeleolegs que van recollir fauna el
1985 (1 1)i que parlen d’una certa "Cueva de Bellavista
n° 2", tot i que pensem que poden referir—se, igual que
els companys canaris, al sector sud del Tunel de
Gallardo. Explorada pel SIE-Tarragona el 1989 (4).

Nosaltres Ia vam topografiar el 13 de juliol de 91,
amb 1.040 m de recorregut real (1 .O35d’unica galeria
+ 5 d'un curt subt1]nel)i 28m de desnivell boca —fons

(GR 5).

Pot semblar estrany que els catalans

expedicionaris del 75 no esfixessin en aquesta cova,
tan propera ala de Gallardo i amb un recorregut, si bé
no massa llarg, no gens menyspreable tractant—se
d'un tub volcanic. L’explicacio és molt clara : Avui,
l’aproximacio és senzilla, amb camins, conreus i
jardins tropicals, pero 18 anys abans Ia cosa sembla
bastant diferent: "A pesar de las espectaculares
dimensiones del jameo D, la cueva es de dificil
Iocalizacién, debido a la selva que se desarrolla en

Ia zona; para ponerlo de manifiesto basta citar el
hecho de que, a pesar de ir acompariados por un
experto conocedor del terreno, tardamos dos dias en
Iocalizar la gran boca" (8).

D ESCRIPCIO:

Terreny : Basalts olivinics, com la propera cova
de Gallardo (8).

Un sol i petitjameo d’entrada, d’on neix una unica

galeria que, sense cap dificultat técnica i en sentit
laves avall, baixa cap al final. Orientacié general
N6OE —S60W, relativament para|.|ela al proper sector

SW de Ia cova de Gallardo (jameo E — final laves

avall). De tota manera, no sembla possible que es

puguin connectar ambdues cavitats: en el punt de
maxima proximitat hi ha més de 120 m de separacio
en linia recta.

Té algun pas baix (1 m), especialment a la part
final, i uns quants d’a|ts que assoleixen prop dels 10
m. Es una cavitat "estreta", amb amplades minimes

d’1,5 m i maximes de 6 m. En resum, cova d’exploracio
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mclt fécil i répida que es pot combinar an una matcixa

jomada amb Ia véina Gallardc.

Observacions morfolbgiques

Es tracta d’una tipica ”Cavitat singenética

reogenética subterrénia”, sagons Ia terminologia
catalana habitual (7); és a dir, un classic "Lava Tube",

tiinal da formacié contemporania ala solidificacié dal

riu da magma qua l’anv0|ta, ganarat pal buidat dal
conducts par dasplacament da lava liquida antra
massas de lava solidificada. Mclt a la vora da

l’antrada trobam dues coses intarassants :

Primer, una patita subgalaria al terra d’uris 5 m da

Ilarg, 0,8 d'a|ti 1 d’ampla, formada dins d’uria asccrca
convaxa, uri samicilindra horitzontal de parats amb

ascassos cantimatras da gruix. Dau tractar-se d’uria

"Cavitatsinganética pnaumatoganética cutania" (7),

0 sigui, un ccnducta format pal dasplacamant da
gasos (i no da lava) durant l’ultima fasa d'asc0rrantia
d’una sagona avinguda da lava dins dal tunal
reogenétic principal (Saccié 5).

Suparposicions morfclbgiquas d’aquasta mana

ja havian astat datactadas pal GES — ERE al 1975 an
altras cavitats da Varxipélag (10).

Elsegon fsnomanésla biparticiévarticaldeltunal
an dues galarias superposades an santit Iavas avall.
La superior queda penjada a uns 6 m d'alc;ada i ans

va ser impossible accedir—hi (Seccio 6).

Materials clastics : Alguns caos de blocs i

fragments aillats caiguts del sostre, que semblen
correspondre a despreniments de parts inestables

de Ia volta produides després de la formacio del tub

BIBLIOGRAFIA

(ja que no estan pas soldats amb el terra) aprofitant

la pseudo—estratificacio dels basalts.

Estafilits 1 De petita mida, presents a diferents
sectors.

Diposits minerals d’origen exogen:

Estalactites, colades, anemolites parietals i

pavimentaris relativament abundants a molts llocs.
Textura calcaria, relacionada amb la cobertura

edafica exterior.

També notable presencia de fines i Ilargues

arrels dels arbres de la propera superficie.
Sediments : Tot el terc final de Ia cova (des de

la Seccio 28) apareix amb el terra ooupat per

sediments fins, aparentment fluvials i aloctons,

amb esquerdes de dessecacio, acumulacions
de terrasses Iaterals a les convexitats dels

meandres de lava i nivells d’inundaci6 a les parets.

Aquests testimonis de circulacio d’aigiies peren
nes, amb episodis de deposicio i reexcavacio de
sediments, també s’aprecien ala ve'i`na Gallardo.
Precisament,ésI’acumuIaciod’aquests materials
en un tram de menors dimensions Iaves avall la

que curulla Ia galeria i finalitza Vexploracio.
l\/lés de mitja cavitat, cap al final, presenta el

terra ocupat per milers de petites closques de
mo|.|uscs estilommatofors, possiblement

lntroduits per les aigljies que esporadicament cir·

culen per la galeria.

Nota: La topografia de la ”Cueva de Ga||ardo"
que apareix en el mapa annex "Situacio Coves

de Gallardo", és Ia del GES de 1975, reduida,

extreta de Speleon 23 (8).
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Nlerces ales dades aportades pel nostre company

Josep Saiz, recollides durant Ia seva estada a les
valls de Cazorla, ens varem aventurar a efectuar la

seva exploracié en el curt termini de Ia Setmana Santa
de 1991 (28/03,01/O4). Les gorjes aquianomenades
Cerradas 0 "Cerrés”, estan situades dins de la profun—
da vall del riu Castril.

SITUACIO:

Cal constatar que tot i la seva Iatitud (sud de Ia

peninuslal es tracta d’una de les zones de maxima

pluviositat, amb altituds que osci|.|en entre els 1000i

els 2000m d’a|cada. Per tant, no resulta sorprenent el

cabal del riu i afluents del Castril. Aquesta vall encla—

vada al sud de la serralada de Cazorla, suposa el

primerobstacle d’importancia en penetraren|’abrupta

orografia de les terres granadines.

Acces;

Un cop passat el poble de Huescar, i un parell de

quilometres abans d’arribar al petit poble de Castril

de las Penas, trobem una bencinera a ma esquerra,

passada aquesta i en el primer revolt de I’esquerra,

prendrem un trencall que s’inicia a la dreta i que als

pocs metres queda redu`it a una pista de terra prou

transitable. Transcorreguts uns 6 quilometres, aqucsta

pista acaba en el naixement del riu Castril, on deixarem

el cotxe per accedir a la Cerrada del Tunel, a la part
més alta de la vall.
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cular, conegut com el G0||in0. Es tracta d’un

estret passadfs que discorre entre dues Hoses

molt altes. Una mica més avall i penjada a uns

156 m d’aIgada, es pot veure Ia Cove del P0y0

Sabillar, punt on Ia gorja s’estreny encara més

per iniciar el seu descens directe fins al Castril,

mitjangant4p0us de 15 ,19,15i27m.Tr0mbem
Enum ·

aigua en circulacié només en el primer delsunlU

cui.zsnu.i.A

’ pgus dg 15 m_ - CENTRAL
NACIMIENTO

cznnn

lAI.EIA"‘?\5"Y | MA.iA¤A
CHINELA

PUENTE

PINOHERMOS0

cznnm

Iuitnz g NMDAlEz&'%s 1.EzA

CERRADA DEL TUNEL

APROXIMACIO:

Des de Ia central del ”nacimient0", cbservem

emb claredat a l’altre vessant del riu, la sortida amb

forma de tunel que té aquesta cerrada; pel tancament

i Vestretor de les seves parets.

Scrtint de la central, un camiprou ample baixa cap
al llit del riu, que creuem, per remuntar per la pedrera

i canal (ala dreta de Ia ”Cerré”), per on serpenteja un
desdibuixat cami que ens situara als plans de la

collada de Ia Veleta. Aqui retrobarem el cami per
iniciar el descens per Ia vessant contraria, fins a un

petit toll d'aigua conegut amb el nom de "La fuente de
los perr0s”. Punt en iniciarem el descens pel barranc.

DESCRIPCIO:

Baixem untram de riu horitzcntal i totalment sec fins

a un ||0c 0n el barranc s’estreny notablement,

anomenat "Ia Peguera del tic Par". A continuacié, el

barrancinicia un descens vertiginés amb un seguit de
petits p0us i ressalts fins a un paratge forca especta—

Material Precis: Una corda de 60 m.

Temps aproximaciéz Una hora.

Temps aproximat descens: Dues heres

Epoca recomanadaz Primavera 0 tardor

CERRADA DE LA

MAGDALENA O

"MALENA”

APROXIMACIO:

Baixem per la vall des de la central del ”Nacimien—

t0",just fins que creuem el pont de Pinohermoso, punt

on seguim per la pista del ”c0rtij0 de l’america" 0
"chineIa".

Deixem el cotxe a la tanca que ens barra el pas,

per ccntinuar a peu fins al "c0rtij0". En arribar a les

cases ja podem apreciar Ia porta Malena, punt de

sortida de la gorja. Des d’aqui, creuem el curs d’aigua
tot aprofitant I'impr0visat pent que suposa una

canonada, a continuacié comencem l’ascens per

una pedrera coneguda com el G0|Iin0 las Nlargaritas,
situada en el vessant dret de la Porta I\/lalena.

L’ascensi6 es fa extenuant, ja que el terreny és m0|t

sec i |'ascensié fins al Trance Matee, cell que dena
accés a la vall, té un desnivell de més de 700 m. En

aquestpuntiniciem,sense cap camiisempre buscant
la capcalera de la vall, l’arriscat descens pels ferts

pendents de la vall del Malena.

Un cep arribem al llit del riu, pedem eptar per

iniciar el descens del tram inferier de la gerja, e bé,

seguir remuntant durant 20 minuts mes per aixi peder

accedir al gerg anemenat de Ia Culebrilla.
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EI riu Malena capta les seves aiglles dels cims de

Ia serra de la Cabrilla i és cap ala cota 1400 m que

sbstremy notablememtformant Ia gcrja de Ia Culebrilla,
encara de modestes dimensions. Es tracta d’un estrst

de 2 m d’ampIe i amb parets ds 15 0 20 m d'a|gada,

amb supsrffciss molt pclidss i una petita circulacié

d’aigua que ompla els abundants gorgs. L’[1nica

dificultat rsmarcabls és un P 12,5 m,ja qué la résta és

pcndén salvarfécilmént éntré blccs. T0t séguit, sortim

a l’arnpIé i séc Ilit dél nu, pél qual pér él qué baixérn

durant 10 minuts fins a trobar un tram dé gorja én qué

naurémd’insta|.|arun P.13m. Passat aquést obstaclé,

él riu és fa rnés ample durant uns 10 minuts més, fins

que arribem a Ia vertical; piaca calcaria excavada

pel nu.

A partir d'aquest punt, el riu inicia un vertiginés

descens dins una m0lt estreta i prefunda gqrja, amb

parets tetalment verticals de més d’un centenar de

metres, i una amplada que 0scil.la entre els 2 i 5 m.

La primera dificultat és un curt P. 8 m, séguit de

petits ressalts que ens transperten a un sécter 0n

pred0minen els ca0s de blecs, i que salvem

mitjaneant un P. 17 m, el qual allibera una 00na

cascada que ens acompanyara fins a la s0rtida, en

lés dues vérticals restants dé 23 m i 17,5 m.

Aquest ultim tram amb parets tan élévades és

cpnegut a Ia vall cem la P0rta Ia l\/lalena.

Pert0rnar, només cal desfer part del camid’accés,

el que va dél C0rtij0 fins ala tanca on varem deixar els
c0txés.

Material precis 1 c0rda de 50 m.

Temps aproximaciéz 2 n0res trenta minuts

Temps descens: Dues n0res.

Epoca recomandaz Primavera 0 final tard0r

BARRANCO DEL

BUITRE,CERRADA DE LEZA.

APROXIMACIO:

Ala part més baixa de la vall del Castril i a la
matéixa vessant que les altres "cérradas" anteriers,

un trencall de Ia pista que travéssa Ia vall ens trans

p0rta al C0rtij0 de Leza. Des d’aqui pcdem 0ptar per
iniciar el descens a la Cerrada de Leza II 0 bé,

remuntar per Ia mateixa t0t aprefitant unes c0rdes

dispqssades per aquest m0tiu. Remuntant el riu
tr0bem d0s estrets anomenats del Buitre i part supe

ri0r del Leza.

DESCRIPCIO:

La g0rja superior del Buitre és una succéssio de
petits ressalts regats per un petit curs d'aigua.

Un tram horitzontal d’uns 50 m déna acces a un

segon gorg anomenat Leza 1, compost per dos pous
de16i11,5 m, elprimér d’aquestsforca extraplomat.

De nou sortim als plans del Cortijo de Leza per on

podem escapar, pero aixo suposaria perdre’ns la

part més interessant. A partir d'aquest punt, la
verticalitat ésfa mésacusadailagorja s’estreny molt,

formant paratgés de gran bellesa.

Un cop superats els petits pous d’entrada, el riu es

desploma per uns pous de 24 m i 23 m ben regats per

l’aigua.

En la base del pou de 23 m trobem la Fuente de

l\/laguillo, des d'on iniciem |’ascens per la vessant

dreta fins arribar al Cortijo.

Material precis: 1 Corda de 60 m

Temps aproximaciéz 10 minuts

Temps de descens: 2 hores

Epoca recomanadaz Primavera- Final
tardor.
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AIGUETA DE ERISTE

SITUACIO:

L'AigUeta d’Eriste té com 2 capgalera un dels

massisscs més importants del Pirineu, el Posets,

i un mum déstanys i glaceres, cosa que ccmdicicr

ma el seu gran i permanent caba

EI descens integral de l’AigUeta cornenea ala
unié del torrent de Llardaneta l del Torrent dels

Ibons l flnalitza galrebé ala unié amb el riu Esera,

després d’uns mil metres de desnive

MATERIAL:

Variable, des de granlts en el seu primer tram,

passant per esquistes i calcaries.

R E C O R R E G U T:

L’AigiJeta es cempen de quatre trams:

Elpirmendesde la eenfluencia delsdes trerrents

esmentats fins aprexlmadament l.a Pleta de
Sallent.

El segpn, des del pent de La Pleta de les
Riberetes fins al final de la pista que puja d’Eriste

(pent de |’Espiantesa).

EI tercer, des del pent de l’Espiantesa fins a les
canalitzaciens.

I el quart, de les canalitzaciens fins al peble
d’Eriste.

HORARL

PeraldescensintegraI,entre 7i lOheres, tenint

en cempte que entretram itram hi na escapateries.
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Aquesta és la descripcié del tercar i quart trams,

racorreguts i oberts el 5 de satembre de 1992. La
descripcié dal primer i segon trams, és ja conéguda
i ésté réssényada émpliamént.

Tércér tram: ténim noticias de qué ia priméra

éxpioracié Ia van dur a térmé companys dé
Saragossa Pujant pér Ia pista qué va d’Eristé fins al
pont dé I'Espiontosa (cami dél réfugiAngéI Oriis),
trobém una ésllavissada molt important (pas prohibit

|’éstiu dé 1992), 5 minuts désprés d’aquésta

ésllavissada, i quan Ia pista s’acosta al riu, trobém un
cami a ma ésquérra (|’Cinic), qué baixa fins a un prati
al riu. Els primérs pous d’aquést déscéns éls ham dé

fér pérfora dél cabal (passamans, sénsé instal.|ar) on
cas do moita aigua. Sdn passatgés déiicats i forca
éspéctaculars. Désprés d’uns pétits caos, arribém a
un pétit émbassamént da color vérd, qué hém dé
"rapélar". Una molt bonica cascada dé 10 m éns
porta a un préciés passadis amb sorgénciés
(tosquétal i a una llarga i fréda badina qué s’ha format
a causa dé Vésllavissada. AI final dél caos, trobém un

curiés cotxé amb gruix d’un papér dé fumarl La gorja
és va obrint dé mica an mica, pero éncara trobém

algunés cascades facils fins arribar a la confluéncia
amb |’Aigi]eta de Ia Vall i el pont de Tromarrius.
Atencio a sota el pont amb un temptador tobogan, ja

que té unimportant remoli.
Uns 50 metres més enlla entrem potser en el tram

més interessant d’aquest recorregut, una profunda
cicatriu d’una amplada de pocs metres ens espera

Atencio de totes maneres en aquest molt delicattram

acabat en una imponent cascada de 30 m. Un salt
recomanat de 10 metres ens porta a Ia sortida

d'aquesta meravella de Ia natura. Arribem aixial final
d'aquest tercer tram (canalitzacions esquerra i dretal
ientrem tot seguit en el quarti Crltim. Comencem amb
un divertit tobogan de 8 metres, arribant a un altre
adrenalinic de 25 metres, sense perill (opcional 0

desgrimpada per la dreta forca delicada). Sense
acabar amb les emocions, arribem a una gorja molt

impressionant, amb una diffcil cascada de 25 metres,
havent de baixar pel cabal obligatoriament. Fins al

poble d’Eriste, ens queden un seguit de tobogans i
cascades sense interrupcié. Aquest tram, va ser

obert al setembre de 1992, per Eduardo Gomez,

lV|iquel Soro, Joaquim Olmo, Ricard Guardiola i
Eduard Rifa.
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BARRRANCS DE LA RIBAGORQA I
PALLARS JUSSA.
vAu.s me v:u.MANv/war 1 F0scA

ANTECEDENTS:

Ja fa més de 20anys; mercés a l’esc0rc0|l

qua practicaren membres de Ia SIE an les
comarques de |’AIta Ribagorga I Pallars
Jussé, tenicm rafcréncies sobre alguns

torrents que s’esc0Iaven en fondes gorges
(Barrancs del Diable, Viu de Llevata, etc.).

La manca d’interés per aquest tipus de

fenemens, els va mantenir a I’0b|It fins a

dates més properes.

Davant de Ia dispersié de Ia informacié,

pr0du`r`da per Ia diversitat de persones que

hi han treballat a I’ent0rn i per d’aItres que

han aprofitant Ia feina d’aItres companys, no

prou honestcs com per esmentar Ia veritable

procedéncia de |’exp|0raci6 (pirates, per

tots conegutsl, hem optat per difondre la

informacié de que disposem per estendre

el coneixement d’un sector proper a casa

riostra, arraconat sortosament del boom

turistic, ide gran bellesa.

SITUACIO:

Les valls de que parlem, estan en ple cor dels

Pirineus de Lleida. Ales comarques de Pallars Jusse

i Alta Ribagorga, i dlns els termes de Pont de Suert,
Senterada, Torre de Cabdella i Sarroca de Bellera.

Aquestes vallsfan tot el drenatge hidric de Ia vessant

sud del Parc Nacional d'Aiguestortes.

Per SIE del CEA

Q V`
::;:,4.; l`

{ 2% can /\
//1 \

A ALTA I
K IBA A /~ i R GORc ‘

PALLARS

JussA

•*¤m dl Sue

’t`_ ..-···¤ · ?/ EQ,. < " `S••r¤d•
I pQ

ACCES:

Provenint del Sud, el millor accés |’efectuarem

des de la Pobla de Segur, per Ia carretera N 260 en
direccio a Senterada, Viu de Llevata i Pont de Suert.

Punts d’accés a les diferents valls de les quals

adjuntem croquis de situacio per a una millor
comprensio.
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ta a una vall més émplia, par un pou de10 m, al peu

del qual podem canviar l’indumentéria.

Pon? de Suerf (A/T0 Ribcgcrgu)
SORTIDA CAP AL COTXE:

Un cop ans ham mudat al peu del pou de 10 m,

SITUAC | 0;

Ala vessant nord de Ia Serra de St. Gervés s’inicia pumton la carratera el creua, i on tindrem Ia precaucié

aquest torrent que forma una amplia vall fins arribar al do doixar un vehicle abans d'entrar (temps 30 minuts).

turo del poble de Viu de

Llevata, on s’estreta i enoaixa

en el llit de calcaries que el

ours del riu ha aconseguit

excavar, creant paratges de

gran bellesa

ACCES:

Tot arribant al port i poble

de Vlu de Llevata, situat ala

oarretera que va de Pobla de

Segur a Pont de Suert.

Aparcarem el ootxe em un

pla verd ala dreta de Ia oarre

tera, aixi evitarem fer nosa als l

habltants amb el transit de

que remunta el torrent de

mmL_q ll Ia nostra esquerra, durant
20 minuts, fins a trobar la

carretera en el punt on la
liniad’alta tensiola creua.

D / )_Amm

Ones ot deixar un cotxe Dpom »~ 3 DE Q NALPASW i S] /
~<~"~suem ~ o retornar flns al poble a

$GLESlE5

I I peu (10 mrnuts mes de
WU K ERDQdi 1

marxal.
SARROCA

vehicles. A continuacio iniciarem la marxa a peu per

la pista que creua el poble, 300 m mes endavant

trobem una petita placeta, d’on surt a |’esquerra un

cami amb tanca per al bestiar. Baixarem pel cami

durant uns 10 minutsfins atrobar el curs del riu ija ens

podrem vestir per a |’ocasio.

DESCRIPCIO:

Comencem el desoens en una estretor excavada

entre dues penyes per |’aigua, que ens acompanya.

Als pocs metres trobem un primer ressalt de 3 m que

es pot saltar sense dificultat seguit d’un tobogan de

4 m, equipat si es precis amb un spit a |’esquerra. EI

tram pseudo—horitzontal que ve a continuacio és

interceptat per un curtet barranc ala dreta, i sobre els

nostres caps, a uns 12 m, veurem el perfil del pont pel

qual el cami que baixa de Viu travessa la gorja.

Tornant de nou al descens, el riu es precipita per

un pou de 5 m, amb spit a I’esquerra, que es pot

destrepar i saltar. Un nou tobogan de 4 m i un pou de

6,5 m, amb spit a |’esquerra i un pou de 10 m, spit a

|’esquerra (en aquest ultim necessariament farem

servir corda, ja que no es pot saltar).

De nou un tobogan de 5 m 1 un pou de 8 m, presenta
un "rappe|" amb la bassa amagada al final de la

corba del tobogan d’inici, és el més compromes en

cas de crescuda i per aixo hi ha una altra instal.|acio

a l’esquerra, perevitar—ho. Finalment el riu es precipi

cA¤oti.Ag_/&QAéENTERADA
1 corda de 20 m, peto i

jaqueta de neopre.

HORARI DELS

DESCENS:1 h. 45m.

EPOCA RECOMANADA PER A LA VISITA:

Totl'any,exceptuante|smesosd’agosti setembre,

ja que el cabal d’aigua és molt escas. Cal vigilar les

puntes de crescuda, que es produeixen a l’inici de la

primavera, amb fortes pluges, ja que el cabal arriba

a quintup|icar—se.

TEMPERATURA DE L'A|GUA: 9 °C

PRIMER DESCENS: Desconegut

TORRENT EXCAVAT: en calcaries

VEHICLES NECESSARIS:

Es potter amb un de sol, dei><ant—lo al poble de Viu

i retornant a peu. O amb dos vehicles, un al poble i un

altre baixant cap a Pont de Suert, al costat del pont

que travessa el riu de Viu.

OBSERVACIONS:

Es tracta d’un barranc util per a la iniciacio en el

descens de nous practicants i interessant per visitar—

lo, pero remarquem la importancia de |’epoca

escollida per la visita.

Cal vigilar de no destorbar els escurcons que
abunden en la zona, es recomana no enemistar-se

amb ells.

74



l` r.`\, _ lh

.· "‘

- ·"·' "-`-•s_» "

. -2

•#

..I G

•?

Sn 0

I.I.I <
•i¢

•o\¥

•»‘

m z . Qi

Q.
•P

qi'.



BARRANC D’ERTA
Ponf de Suerf (A/T0 Ribcgorgc)

SITUACIO:

AI pau de Ia Serra de Peranera i Ia Pica de
Cerbf

ACCES:

Baixant del port de \/iu de Llevata, an direccié

a Pont de Suert, trobarem a Ia drcta una cru`1`||a que
s'adreqa cap al poble de I\/Ialpés, al qua! m0

arribarem, ja que an un revolt tancat a Vesquerra
agafarem el trencall a la dreta que segueix el riu
i s’adreca ales mines de I\/Ialpés. Un quilémetre

mes endavant, un estret pent, a Ia dreta, ems

permet creuar el riu de Peramera, i Ia pista

comenea a remuntarel fort desnivell, per arribar a

p0b|e de Castells. Just a Ventrada del peble, un
n0u trencall a Ia drete ems cenduiré al ce

d’l~l0sta|ets, des d’0n es divlsa el rlu i la vall d’Erta.

En aquest punt deixerem elcdtxeicdntinuarem

a peu t0t baixant als mascs que es trdben s0ta

mdstre i a la vera del rlu, anemenats l—l0sta|ets de

l\/lasivert.

DESCRIPCIO:

Cdmencem el descems pel riu durarrt una here, tet

passarwt d'ur1a vera a |’a|tre, per tal d’evitar el llisees
llitdelrlu.

Per fl, un eee que hem petit nembreses "cu|ades"

arribem al primer resselt, en el eabales riu d’Erte es

tance fermentune meltbelleipelide gerja,d’entre des
i tres metres d’amp|e.

l\/les evall un grup de petits peus de 8 i 4 m, amb

un rapid intermedi, ens ebliga a equipar en capealera
amp un spit i une eerda de 50 m, que cal reeuperer
amb melt de c0mpte,ja que a Ia base del petit peu de
4 m hi na una bassa plena de trencs, enduts fins alla
pel fert eerrent i en es melt faeil enredar—ni la cerda.

Acentinuaeie,unpeu de7m,queinstel.|em sebre

un arbre, i un grup de petits ressalts fins a la eapealera
d’untebegan de 15 m, enssituen sebre el peu de 9 m,
que equipem en un erbre, sebre la vera esquerra, per
tel d’evitarl’estretifert cabal.

D’aqui en endavant la gerja s’ei><amp|a de ned,
per pregressar cemedement ens veiem de neu

ebligats a passer d'una vera a |’altra, fins que el riu
d’Erta desembeea les seves aigties al de Viu.
Seguirem pel merge dret, en sentit de baixade, fins a
trebar el pent en la cerretera de Pent de Suert ereue

el riu de Viu, en en previsie naurem deixat el cetxe.

V l U

ERTA

PERAMERA

¤...e;1\/

~t...»s /` \
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MATERIAL:

1 cerda de 5O m, pete ijaqueta de neepre.

HORARL

Del eetxe finsa Hestelets:15 minuts.

D’l~lestalets fins a l’inici de le gerja: 1here
Deseens de le gerje: 2 heres

Del fi de le gerja fins al pent de Viu: l here

DESNIVELL DE LA GORJA;

l50m

EPOCA RECOMANADA

Entre els meses de juny i agest

TEMPERATURA DE L’AlGUA: 9 °C

PRIMER DESCENS:

Efeetuet el 9 de juny de 1991 per membres de le
SlE del CEA

VEHICLES NECESSARIS

Des: Un al cell d’Hestalets i |’eltre al Pent en le

carretera de Pent de Suert travessa el riu de Viu.
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BARRANC DE PERAMERA O

FONT GROSSA
MALPAS (A/fc Ribcgorgc)

S|TUAC|O

AI peu del Port da Viu de Llevata, an direccié a

Pont de Suart, Ia val} de Paramera desemboca les

saves aigijes al riu de Viu.

ACCES:

Prendrem Ia carretera que ccmdueix al poble da

|\/Ialpés i just a Ventrada del poble seguirem per Ia
pista que s’imicia a Ia dreta i que, quam es bifurca,
seguirem a Ia dreta i em direccié a Erill Castell, 0n

pedem deixar el c0t><e, si pretenem visitar Ia part
inferior de Ia gorja —més vertical l interessamtx Si per
contra v0lem ferel descenslntegre, seguirem la pista
que des d'Erlll Castell s'adreca ala Font Grossa, on
s’inicia Ia part superior de la gorja.

D E S C R I P CIO:

Aquest barranc no tan cabalos com el d’Erta o Vlu

s’a|imenta primordialment de les abumdants

aportacions de Ia Font Grossa, iconsta com a carac

terlstica mes remaroable elfetdetenirunIlitaltarnent

lllscos, ja que Ia combinacié dels esquistos que e
conformen, recoberts amb abundant molsa, configu
ren una de les superficies mes Iliscoses que recordem
ique fan patir per Ia integritat del puntfinal de la nostra
esquena.

El recorregut s’inicia arnb un curt tobogan de 5 rn,
que precedeix a un pou aeri de 18 m, que davallem
tot fixant un spit ala dreta. A continuacio, 5OO m de

culades més endavant —esquitxades per petits

tobogans» dona pas a un ressalt de 4 m i un tobogan
de 5 rn i despres un nou trarn horitzontal d’uns GOO rn,

tant sols interceptat per un pou de 9 nw, que davallem

des d’un arbre ala dreta. Punt que suposa el final de

Ia part alta, o de Ia Font Grossa, id’0n podem sortir per
la dreta, cap a uns plans d’nerba i a Ia borda d’en

Pujol, i des d’aquesta a Erill Castell.

Si per contra hem decidit continuar o si be hern

aocedit directarnent per Erill Castell a Ia borda d’en

Pujol, observarern que la gorja canvia el seu aspecte,
mes oberti recobert d’una molt abundant decoracio

vegetal, per perforar la rooa i configurar una estreta
gorja, de parets rnolt polides, que denoten en aquest
punt Ia forca erosiva del riu. Una primera vertical de

9 rn la baixern tot aprofitant un arbre ala dreta, la

segueix una forta rampa,de9m, insta|.Iadaa|’esquerra
arnb un ancoratge natural. A continuacio un petit
arbre, a la dreta, ens serveix per equipar I’estret pou
de I5 m, que en Ia capcalera nornés te un escas rnig
metre d’ampIada. L’uItim obstacle el superarem
enllacantles dues verticals que resten,de 6i l5m, tot

aprofitant com a insta|.|acio un arbre, a |’esquerra.
l\/Iitja hora de camipel riu ens dura fins al cotxe, que

hem deixat a les mines.

MATERIAL:

1 corda de 50 m, peto iiaqueta de neopre.

HORARI DE DESCENS:

2:30 hores, des de la Font Grossa fins a les Mines.

EPOCA RECOMADA:

Primavera

PRIMER DESCENS:

Efectuat el I6 deiunv de l99l , per membres de Ia
SIE del CEA.

VEHICLES NECESSARIS:

Dos, un ala Font Grossa o a Erill Castell i l’a|tre a

la sortida, a les mines I\/IIPSA.
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BARRANC DE MANYANET

SITUACIO:

Sortint del poble de Senterada, an direccié a

Pont de Suert i passat el pcble de Sarroca de

Bellera, arribem a una cru`1'|la ele nostra dreta que

s’adra@a al poble de Les Esglésies. Una vegada
que hi hem arribat, a Ia nostra esquerra surt una

pista em bon estat, que després de passer prop
da Bsnss, ems fa arribar fins a Manyanst,

cpntlnuarrt per la pista que s'acaba per sobre del
ppble, en una petite esplenede. En equest purit

neix un cemimolttreeet, que e peu remunte le vell

de I\/Ienyenet, pessemt pei demunt del berrenc i
dprient-nes urie idee dei seu estet, querit e voium

d’eigue. Pessets dos trams ericeixenets, ppdrem
eccedir ei riu per urie petite tertere per inicier el
desceris.

D E S C RIP CIO :

Cdmencem e beixer pel Ilit del riu durent une

estcnrie, t0t pesserit elguri resseitet tins e erriber

ei primer p0u de 5 m, equipet emb un spit, uri

resselt de 2 m i un p0u de IO m, equipet emb un

spit, un resselt de 2 m i uns ppus de 5 i II m,

equipets emb spits, en um trem emb un curs

d’eigue preuimpcrtent.

Uri curt trem hqritzqntel sense interes ems p0rte e

Ie cepeeiere d’un pqu de 5 m, equipet emb un spit; um

resselt de 3 m ems situe ele pert més c0mpr0meted0—

re del berrenc, 0n uri Ilerg i estret pessedis, per 0n

I’eigue circule emb melte forge, ems oblige e inste|.Ier»

hi un primer pou de I4 m, fixet emb un spit en une

oomise e l’esquerre. Repelem per Ie comise sobre

d’uri gren bloc en une petite pleteforme, on troberem

un segon spit, per devellerel pou de 2l m fins e situar—

nos em ple cebel, fins e erriber e le oepgelere de

seguerit pou d’l l m, fixetemb unspition sols hi cebeh

tres persones.

Uh hou trem horitzoritel per recuperer forces i ems
trobem emb dos resselts de 3 m, instel.lets emb

pitons, i després uh pou de 9 m, fixet emb spit, i un

resselt de 2 m, seguit d’uri pou de 8 m i un eltre de 4 m,

equipets en ponts de roce. Uhe move verticel de 7 m,

fixede emb spit, seguit d’urie eltre de 8 m, inste|.|ede

en unpont de roce, untrem de petits resseltsitobogens

ems porteh ele cepcelere d’un pou de 9 m fixet emb

spit e |’esquerre eh une comise. Uri eltre pou de l4m,

en une zone de grens blocs, instellede en uh preceri

porit de roce i |’ultim, que eprofiterit une corriise ele

drete, ihstel.|em en uri erbre, per beixer els 23 m de

IARRANC DE

IANVANET

XNXANET

IENE5

LIS ESGLSI

verticel. Un trem en forte penderit per une zone de

blocs i un resselt de 6 m, ens porten el punt finel del

berrenc, el costet d'un pret d'herbe. En equest punt

heurem de remunter Ie pele d’herbe de Ie drete, que

ens portere el cemi que hem utilitzet per inicier el
berrenc.

MATERIAL NECESSARI:

2 cordes de 25 m

HORARh

Del cotxe e l’inici del berrenc l :3O minuts

Descens del berrenc: 3 hores

Del finel del berrenc el cotxe: 30 minuts

TEMPERATURA DE L’AIGUA: 4 °C.

PRIMER DESCENS:

Efectuet l'l dejuny de I 992, per membres de le SIE
del CEA

EPOCA RECOMANADA

Entre els mesos de juny i setembre

VEHICLES NECESSARIS Un, el poble de

l\/lenyenet

80



S". ¢!\ ..'

E,P3

P5

{z·P3

A P14

R2
. _|

5;. P23

MANYANET—SARROCA — SIE CEA 0106 91

P10

5* .•

:: P9

P6

%..R6

§;P11

R2 .6.

:22

_-—-fi/sl

A

§;_P4

E: P5

R3

P1i

f?t;P7
A A

P8

€:7xPE21
;._ •

5. O

':».P ° 9

P11



BARRANC DE UESTANY OBERI
P/NYANA {AH0 Ribcgorga)

SITUACIO:

A Vémplia vall de Cadella i just scta el pcble de

Pimyana as troba situada aquesta petita gorja, que

s’a|im@nta de les precipitacions nix/als de Ia Serra de

St. Gan/as,1qua desemboca les saves aigijes a|R1u

de Sarroca.

ACCES:

AI mateix pobls ds Ssntsrada 1 em direccié 2

Sarroca, totjust abans ds passar sl pont que creua el

Riu ds Sarrcca, surt una pista (sn m0|t b0n sstat) que

srzguirsm fins a Naems i d’aqu1f1ns a Cadolla, 0n
deixarem sl cotxs t0t just passat sl pcble, ja que la

pista ss fa impracticable per a turismes i psrqué
aqusst punt as troba prop ds Ia sprtida de Ia gprja.

Seguint a psufims al ppble de P1nyana,qua ssté situat
a dalt d©lTurc3, que bajxarem perI’aItre cpstat, psrta

d’accedir a Ia part aita del riu. En dau mjnuts da

baixada pal fort pandant, ans situaram al llit dal rlu qua

an aquast punt ancara és pbart.

"
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DESCRIPCIO:

L'ascassa circulacié d’aigua no impadaix qua als

ppcs matras dal dascans pal riu cpmancam a trabar

algungprg ban plaiaxcavat an aquastt0l|d’ag1ua.E|
pracadaix um p0u da 12 m,aqu1patamb pitpns ala

drata. Un curt racprragut psaud0—h0rit20nta| ans pprta

fins ala sagpna 1 ultima vart1ca|,da 9 m,1nstal.lada a
la dratalqua dona pas alsactormés astratmorltzontal

dal racprragut, acabant an una patita bassa.

Dau minuts da dascans pal marga asquarra, par

trabar la plsta 1aI pabla da Cadplla, 0n ham daixat al
vahicla.

MATERIAL: l corda da 25 m, pat0 cla nappré.

HORARI DE DESCENS:

Das da|’1n1c1da|a gprja fins a Cadollaz 50 minuts

PRIMER DESCENS:

Etactuat|’an5/1986 par mambras dal CEA

VISITA RECOMANADA: Primavara

BARRANC EXCAVAT: Calcarlas

OBSERVACIO:

Garja da ppc intaras asport1u.Apta para um

primar contacta amb al dascans da canons 0
com a axcursro

VEHICLES NECESSARIS:

Un, al pobla da Cadolla.
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S¤rr0c¤ (P0]/0rs Jussd)

S I T U A C I O :

Petit tcrrem que recull |’aigua de |’€sp€r<5 que
discmre entre el riu de St. Genie 1 el de Seneca.

Desembecant les seves escasses eigines en aquest

U ltim .

A C C E S :

Des del peble de Sentereda i en direccié a

Seneca, epreximedernent en el punt Km 28, deixerern
elcetxe.

Une mice mes endevent un cemi, preu trecet en el

seu iniei, s’enfi|e ele drete, tet fent ziguesiegues,

eprepentenes e |’estret. Ouen el cemi es terne e

seperer del tenent i uns 5 m per seere Ie cenetere, ens

endlnsern tet eprefitent une petite tenentere Ieterel.

L’estret pedriem inicier-Ie uns 2OO m mes ernunt, je

que en equest punt le gerje je te uns l5—2O nw de

fenderie, pete le vegetecie es ten espesse i exuberant

que ecupe tet |’espei, per tent celdrie ter un tunel en

l’espesser per trensiter-ni. Ternent el primer ecees,

tel i eem es pet eprecier en el crequis, es trecte de tres

petites cescedes de lO, 8 i l l m, equipedes per
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peder fer un primer "reppel pet ser util cem e zene de
prectiques i pece cese mes.

Per sertir cep el eetxe, tent sels neurem de pujer e

e cerretere i seguir e Vesquene durent lOO m.

MATERIAL: l eerde de 25 m, pete de neepre

HORARI DE DESCENS: 2O minuts

PRIMER DESCENS: Efectuet per membres de

e SIE del CEA, el 8 de juny de 199l.

EPO CA RECOMANADA PER A LA VISITA
Pri m e v e re

BARRANC EXCAVAT: en cenglemerets

VEHICLES NECESSARIS: Un sel vehicle
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BARRANC DEL DIABLE O DE

SANT GENIS

SARROCA DE BELLERA (P0}/ars Jussd)

SITUACIO:

A I’@><trem sud da Ia Serra d’Espa|s. Situet entre els

termes municipals de Sarroca, Senterada ile Pobleta

de Bellx/chi, aquest modest curs d’aigua ccnfigura

una da les més escarpades gcrges en comglomerats.

Les saves aiglies s’ab0quer. directament al riu

Elamicell, m0|t prop de Semterada.

ACCES.

Des de Semerada, a esoassos 2 Km en direccio

a la Pobieta de Bellvehi, i a me esquerra estam

situades les bordes de Beneta i Ie sortida del riu St.

Gemis, punt on deixarem un cotxe per e la sortida.

Per accedir a Ia part alta del gorg, tornarem a

Senterada i prendrem Ia carretera de Pont de Suert

fins a Sarroca de Bellera, punt on secaba lesfaltatl

on seguirem Ie pista que perteix cap e Erdo l d’aqul

cap a El Coll de Fades, on deixarem el cotxe, per

inicier el descens cap al barrenc, tot aprofitant una

traoa que surt des d’una Ilnia de pals electrics, que

travessen Ia pista en direccio al rlu.

D E S C RIP CIO:

L’ir1ici del descens no és gaire engrescador,

perque erwcara haurem de balxer seguirwt pel fons del

riu durant urls 2O mimuts, fins a trobar el primer ressalt

amb una petite bassa, on eris posem el peto per
iniciar el desceris.

Dos petits ressalts de 3 m doneri pas a uri pou de

5 m, equipat amb uri spit. Poc després, un altre pou de

15 m, equipat e Ia dreta amb un spit i un pito, ems situa

elfons d'un estret pessedls on sovintegenle caigueda
de petites pedres ( i no ten petites).

Un riou resselt de 6 m i uri tram pseudo-horitzontal,

d’uns 400 m, seguit d’un altre ressalt de 6 m amb uri

eport e |’esquerre i fins i tot les restes d’uri ceve

ceigut el 1991. Un pou de 6 m, emb un spit fixeten uri
bloc situet el mig del cemi, precedeix e dues moves

verticels de 8i 6,50 m, equipedes emb spits e drete

iesquerre. En equest puntje hem sobrepesset el Pont

del Dieble, que en preceri equilibri sobre els nostres

ceps es trobe perident de resteurecio (esperem que

hi erribiri e temps). Eh equest Iloc es pot eprecier eh

tote Ie seve meghitud l’escerpet i verticel del tell, de

mes de 40 m de fohderie i uhs 2 e 3 m d’emp|ede.

A contihuecio Ie gorje es tome mes horitzohtel i le

vegetecio molt més exubereht, trober1t—r1os eh punts

cohcrets veritebles ceos de trohcs ceiguts. EI primer

d’equests ceos es selve emb spit e l’esquerre i une

verticel de 7 m, e coritihuecio uri trem horitzohtel de

200 m i, el firiel d’equest, l’eport de le profuhde gorje

de Ie Lleriguedore, e le hostre esquerre. l\/les ehdeveht

més teps de trohcs, el primer equipet e |'esquerre,

emb uhe verticel de 5 m. Uri pou de 6 m, instellet ele

drete, supose l’u|time verticel del descehs. Trese

cents metres mes ehdeveht le gorje comehce e obrir—

se i perdre fohderie, permeteht el pes del sol, equl ems

treiem el peto de rieopre i ihiciem el descehs pel fohs

del rlu fins e Ie cerretere de Sehte.ede i el cotxe de Ie

sortide.

Uh recorregut que precise duris 20 miriuts de
merxe.

MATERIAL: 1 corde de 30 m, peto de heopre,
cesc lrecomeheblel.

HORARI DE DESCENS: Des del Coll de

Eedes fins el cotxe 3:30 hores

EPOCA RECONIANADA: Primevere

PRIMER DESCENS:

Tehim referehcies del fet que heh estet urls

compehys d’|gue|ede i que posteriorment els

bombers de Le Poble s’ehcerregereh de

|'equipemerit,toteixo sense confirmer.

Le nostre primere visite ve ser el 27 d’ebril de 1991

TEMPERATURA DE L’AlGUA: 10 °C

OBSERVACIONS:

Durent Ie trevessie no és precls neder enlloc. Le

mence d’interes esportiu que pot desperter le visite

d'equest berrenc quede compensede per Ie molt

peculier morfologie i peisetge, per tent recomenem

prendre’s el descens com une equetice excursio.

Es recomeneble tenir le preceucio de no beure

d’equestes eigues, je que els veins de Ste. Colome

d'Erdo fen elguns ebocements i en ocesions ceuen
enimels el seu interior.

El 8 dejuny de 1991 tembé verem obrir|’ef|uent de

Ie Llenguedore, pero pel seu esces interes i eigue,

per contre un excés de vegetecio, no hi efegim le
ressenye.

VEHICLES NECESSARIS:

Dos, un ele confluencie emb el Flemicell, e les

bordes de Benete; i un eltre el coll de Eedes.
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BARRANC ROI

SITUACIO:

Recollint les torrancials aigiies provinents del
Tossal del Portall, el barranc creua Ia vall d’Aguir6

arrcssegant an el seu reccrregut gran quantitat de
gras vermell que coloren les saves aigines i donen
mom al riu. Peré el fenomen que ans ocupa no as

dasenvolupa fins que el riu en passarseta mateix dels
pobles d’Obeix i Castell es troba amb un gruixut
paquet de calcéries, que es veu ebligat a perforar per
tal de poder abocar la seva constant apqrtaclé
aqulfera al riu Flamicell.

ACCES:

Des de Semterada pujant per Ia Vall Fosca trobem

elpeble dela Planai, uns150mmés amuntaI'esquerra,
Ia sqrtida del barranc que ems qcupa, pqdent-se

apreclar des de Ia carretera I’u|tlma cascada d’11m.
En aquest punt deixarem un cotxe per a la sqrtida.

Per accedir a la part alta del barranc és precis

tqrnar sobre les nostres passes cap ala Plana i alla

0n trebem la prlmera casa a Ia dreta (en sentit de

baixada ala Vall) prendrem la pista que s’enflla cap

al peble d’Antist, alqual ne arribem,ja que l Km abans

seguirem una bifurcacié ala dreta, senyalitzada, cap
a Castell, an delxarem l’altre vehicle.

Des de Castell seguirem a peu, creuant el poble

cap a l’Est, 0n s’aprecia un petit cell melt verd i d’en

que es baixa vertigimesament tet aprefitant un cami

preutracat.

Després de 15 minunts de marxa ija sebre el pent

de fusta que creua el barranc, tant sels ens queda

baixar pees metres pel Ilit del riu fins al primer ressalt,
en ens canviem d’indumentaria.

D E S C R I P C I O:

La gerja s’inicia amb un parell de petits ressalts

que precedeixen un tram neritzental d’uns TOO m, a

centinuacie més ressalts i tebegans fins a una

esllavissada de la paret esquerra que ha generat un

ressalt entre blecs, de 5 m, mes endavant un peu de

3 m equipat amb un spit a |’esquerra, un altre de 6 m
equipat a la dreta en un arbre ide neu un tram sense
dificultat, d’uns 100 m, fins a un altre peu de 9,5m,

equipat amb un spit fixat sebre una cernisa, a
’esquerra. Segueix un altre peu de l0,5 m que davalla

des d’un arbre ala dreta . La fendaria de la geria

esci|.|a entre els 5i 15 m durant tet el traiecte, que de

neu és interceptat per una altra vertical de 6 m, que es
baixa des d’un arbre ala dreta. El tram final és un

cenjunt de tres peus de 10,5, 4i 11 m, tets equipats
amb spits. Des de l’ultima vertical fins al pent de la
carretera en hem deixat el cetxe tant sels resten uns

escasses 30 m de reeerregut.

MATERIAL PRECIS: 1 cerda de 25 m, pete i

jaqueta de neepre

HORARI DEL DESCENS: 01:45 minuts

EPOCA RECOMANADA : Primavera, encara

que sempre duu aigua.

DESNIVELL: del pent de fusta fins a la carretera:
120m

TEMPERATURA DE L’AIGUA: 10 °C

PRIMER DESCENS: Efeetuat per membres de
Ia SIE del CEA el 3 d’abril de 1992.

BARRANC EXCAVAT: en calcaries.

VEHICLES NECESSARIS:

Des, un al Pent de La Plana i l’a|tre a Castell (en

cas de dur-ne un de sel cal sumar una hera mes de

cami fins ala capcaleral.

OBSERVACIONS:

Encara que alguns tells sen fendes, cal extremar

Ia precaucie en els sa|ts,ja que la celeracie de l'aigua

difieulta apreciar la fendaria.
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BARRANC D’EN SOLA

SITUACIO:

Rcccllint les aigijes del c0|l de Pcrtarré, en

poe més de 5 Km, les tramsporta 2000 m més

avail, fins al Ilit dal riu Flamicall, mt passant a Ia

v0ra dal pobla d'/Xstall i dasambccant al ccstat

da I\/10Iin0s. Bona part dal racorragut el fa an

forma detorrent muntanyeno,e><cepte en eltros

ccmprés entre la cabana d’em Farré i la carretera
d’Astell. Zona descrita.

ACCES:

Passat el peble de I\A0|in0s, en el Km W3 de la

ctra.aCapdella, prenemla desviacic3al’esquerra,

que indica cap a Astell. Mig Km abans d’arribar

al peble creuarem el riu d’en Seia per un pent de

pedra, 0n deixarem el cetxe per ala sertida. A

continuacié seguirem en direccié a Astell i ei

passarem, perqué just a |’aItre extrem del pcble

i un c0p passat un gran cerral 0n tanquen les

evelles, surt ala dreta una pista tancada amb un

carenat, per 0n seguirern a peu, creuant en el

recerregut el barranc de La Plana, fins a arribar

ala cabana d’en Farré,alcostatdelriu d'en Sela

punt0ns’iniciaeldescensdesprés de 20minuts
de rnarxa.

DESCRIPCIO:

Des de Ia cabana accedim ai riu i baixern per
aquestdurant100 m fins a tr0bar els primers salts i

tpbegans, rap per Ia qual resulta necessari vestir—se

de neppré. EI primer "rappel" l’equipem aprofitant un
petit arbre a l’esquerra. Aquest primer p0u de 24m ve

seguitd’un altre de17 m, que equipem amb un spit, a
la dreta;dosressa|ts mes endavantinstallem un n0u

spit pertal de davallar un pou d’l l m mpltpendent. Un

tpbogan de 6 m dcjna pas a un altre ppu d’il m que
baixem des d'un arbre, situat a la dreta. El torrent

segueixambpetitsressaltsfins que esinterceptat per
un oami que el creua i una tanca de filferro espinos
que saltem per accedira un pou de 13 m equipatamb
un spit, a I'esquerra; tot seguit un divertittobogan de
14 m, i un altre pou de 12 m, que baixem amb un
anooratge natural, a la dreta.

L'ultima dificu|tat,un pou de 9m,instal.|aten natu·

ral, a Ia dreta i amb un tronc travessata la seva base

peracabarambdosdivertitstobogans,totiust davant
del pont de Ia oarretera, on previsorament naviem

deixat un cotxe. El tram que segueix passatel pontja
és manoatd’interes.

1 Iarranc Ioi

2 Iarranc Sola

3 Iarranc Hont—ros

Tor r e

§apdeHa

A$e¤ii7NM¤¤r—r¤¤

camiirM¤ F¤¤¤¤

Senterada

MATERIAL PRECIS; 1 corda de 50 m, peto i
jaqueta de neopre.

HORARI DEL DESCENS: dues nores.

EPOCA RECOMANADA PER A LA VISITA:

Primavera

DESNIVELL; 190 rn

TEMPERATURA DE L'AlGUA: 1O °C

PRIMER DESCENS: Efectuat el O1 de maig de
1992 per membres de la SIE del CEA

BARRANC EXCAVAT: en calcaries

VEHICLES NECESSARIS: Un de sol, ia que
entre la sortida del barranc i la pista amb cadena
tant solsni na 10minuts.
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BARRANC MONT-ROS

SITUACIO:

Barranc situat a Ia ccmarca del Pallars Scbiré, a

a Vall Fosca, 0n Ia SIE duu a terme una important
tasca de Iccalitzacié de barrancs i engorjats.

Amb un cabal d’aigua permanent, prpvinent de Ia

vessant SO de Ia serra del Rei, 0n esta srtuat e\ ppble
de f\/|0nt—R0s, que déna npm al barranc.

ACCES:

Amb dbs cptxesz ef primer ei deixarem quan Ia
carretera que puia de i\/iplinps al ppble de i\/|pnt—R0s

creua el npstre barranc. Amb i’a|tre c0t><e, iust a
’entrada del pqble de l\/lqntaF¥0s, aqafem una pista a

l'esquerra que en uns 3 Km ens puja a les bprdes de
l\/lpnt-Res, pn el deixarem, just en un petit cqll.

Des del c0|l baixarem en uns 5 minuts fins al tprrent.

Si pprtem un spl cdtxe el deixarem al ppble de
l\/l0nt—F<0s i en 30 minuts arribern al barranc, i quan

`ii=

·tr’ ‘ ·

s >s —r ,· ,t;t,r A is »srrr

acabem el barranc una altra mitja npra ens pprtara
al ppble i al c0t><e.

D E S C RIP CIO :

Iniciarem el descens per una curta serie de petits
ressalts m0It relliscpsps que es ppden evitar pels
cpstats, Aquesta caracteristica, juntament amb

I’abundancia de trdncs, seran les principals
caracterlstiques del descens. Arribem a un tqbqgan
de sis metres, que ens pbliga a treure un trpnc gegant
ala seva recepcid. Seguidarnentarribem a un ressalt
de IO m que s’instaI.Ia en un arbre ala dreta. Creuem

un cami que travessa el barranc i arribem al primer
tram realment engprjat, amb un ambient pmbrivpli

numit. Fins a un primer p0u, equipat amb un spit, a
spbre d’un caracteristictrcnc. Arribem a un altre p0u
de9m (spit),ambunamarmitaintermediaiuntpbpgan
melt perillés amb cabal, que ens fa obligar a sa|tar—
0. Haurem de passar per s0ta d’un arbre que ens
barra el pas i sprtim a Ia badina més gran de
recqrregut. Uns metres mes enlla el barranc s’0bre

i arribem a I’indret ancmenat "|a palanca", 0n les

gents del ppble de l\/|0nt—R0s s’bi banyen a l’estiu.
Després d’unes grades i un ressalt equipat en un
arbre, arribem al segpn tram engerjat. Un divertit

passadis de tpbegans i marmites ens pprten a tres

peusmblt mac0s(lOm, l2mi I l rnl,t0ts ells equipats.

Acabat el tram engprjat, un pends tram de ressaltsi

tpbbgans ens pqrta a un ressalt de 8 m equipat en un
*252:2:2:2%:22:;..,saé;¤<§a¤1`:=e$*}e’§

8 Ib IB , S G Q U I t d ' u n D G II I I 0 S I S s I m t 0 b 0 g a n ( hi h a u n a `‘ I `‘`

_._._._._._. X., ___,,i _ Q , . Z __ _;__ ;_g; __·= :‘=,.:. T _, ; . . , , .. ‘ ` ;_ gtx D 9 U IEI 9 II D U III9 I U SI 9 I 9 I9 C 9 D 9 I 9 I - -Zg;: `:»5é -> `*·*?i;E»=? · -i» ·~·-—¢:=:;;;;:=-· 4;.;- :·>~ ·;s:;:;:;.5;
_ ____> ; _ ,_ ,_,_ 3 ‘*" ° Ai i* " I= I.,;5.·.,»,

U I " ° IIEI II9 I9SS3IT Gqulpat en un arbre I un tram mg,-,·—s, _ _ » ·-—== »l=··r··»--..;. _.»—:
I gaire Interessant ens p0rta a una presa des d'0n

veiem Ia carretera. Agafem un caminet a I’esquerra
I en 2 mi nuts arribem ala <;arr€r€ra_

_,__ __ ==

MATERIAL PRECIS; C0rda de 3O m, pet0 i

I 9 Q U 9I 9 9 II D II 9 O D I 9 I Y _ · »>=‘=°»: `____ .:,;;. ..5 ,... ,....._ . g
`h``

H O R A R I D E D E S C E N S : D u e s b 0 re s
·:;;; ;- :=. :}=;»;; I ‘; === ·—·

—>

g ·:_, I’‘‘ E P 0 c A R E c 0 Ivi A N A 0 A ; P r I m 3 V G ra , ;;;;;;&& '-.;.;·;-;-;-:-:-·—:~:»:-.

PFIIIVI ER DE$CEI\I$¤ SIE <I€I CEA
. ,._,; . ;,».;.;,,r,\_ _. I.,.,:>;,..,t.,.,.;:;.,:.i: ·’ Ir‘

Ir‘;.i

I.; :.;, .I.I;:;Ii . .,,;».:,r_, _ i»., ».:; ;,:i:;;i::I,rIIi. IZ. . .;:::I:;:riIrI rzt V E H I C L E S N E C ES SA R I S z D O s C O r X e S , u ri a I *2Ia-—sas;;;;;g§&;j=jj’=`.~ -:,;,` `
_ I II O III S O II I9 9 I I I II r I 9 II I9 9 IVI O II I a R O S ·

sr· ‘ = III‘’I s·II‘; I IEIIII I
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OBSERVACIONS:Burmnc de I`Esl¤ny Oberl
Prbtegiu Ia vpstra reraguarda de les culadesPinyqnn (Alia RIIDGQOFQOVI
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TORRENT DE LA CORBA

(LES GARGANTES)

SITUACIO:

AI sud del pcble de Bruguera, a la ccmarca da

Ripollés. Aquest torrent neix als vcltants del c0ll de

Jou, i mor al riu Freser, al costat d’un restaurant de la

carretera N-l 52.

DESN IVELL:

El tram esportlu d’aquest torrent va dels 1300 m

fins als l0O0m i sl fem el recorregut integral, arrlbem
fins a una alcada de 820 m.

MATERIALS:

De la part superior: Conglomerats
de la resta: calcarls

ACCES:

Dues possibllltats: amb un cotxe, entrada per la

part superlorl sortlda per l’escapatorla ala dreta, pe
bosc.

Amb dos cotxes, entrada per la part superior l
sortida pel restaurant de la carretera N—l 52.

Des de Ribes de Freser, agafem Ia carretera que
ens porta al poblet de Bruguera. Una vegada que
hem arrlbata Bruguera,isense entrar al poble, agafem
una pista en molt bon estat, que va en dlreccio al coll

de Jou l al Taga. Quan assollm una carena secundaria,
i en un revolt molt pronunciat, a ma dreta surten dues

prstes: prlmer una en mal estat l4><4l que baixa molt,

i uns 200 metres més endavant surt una altra pista,
planera, tallada més endavant per unes
esllavissades.

Delxem el cotxe en aquesta pista secundarla, l
baixem en cinc minuts directament al torrent.

Per Josep Sqiz

DESCRIPCIO:

De seguida el torrent s’estreny, l entrem en un

passadls d’altes parets paralleles, d’amplada d’uns

3-4 m. Sobtadament trobem el primer pou, seguit

d’una espectacular cascade de l8 metres. Al peu

d’aquesta cascada ens ve un afluent per l’esquerra.

Seguidament, arrlbem a un pou amb un bloc encastat,

que fa que el cabal es divideixi en dos. La gorja s’obre

l creuem la pista (4x4) abans esmentada

lescapatorial.

Un tram de blocs una mica emprenyador per sota

de la plsta, ens porta a una successio de petites

cascades, tobogans l ressalts, alguns superats en

rappel. Seguldament arribem ala part mes especta—

cu|ard’aquestrecorregut: estracta d’untram engorjat

amb altes parets, que en una serie de salts salva un
desnivell de mes de l00 metres.

La primera cascada és la mes espectacular, ja
que es passa per sota d’un arc de roca, amb una

sorgencia inclosa, i el canvi d'instal.lacio és d’a||o

mes curios; una petita plataforma i canvi d’orientacio

del torrent de 90 graus.

Els dos seguents salts son llargs i forca macos.
Entrem en una zona emboscada, encara uns quants

ressalts i una cascada en clara regressio (caiguda

de pedres). El torrent s'eixampla, i un vegada passat
un gran pont de pedra (dreta), trobem una fita grossa

(dreta) que ens assenyala la sortida en cas de tenir
un solcotxe.

Ens espera una mitja hora de grimpada selvatica

ide fort pendent, pero assenyalada amb fites, fins a

a comentada pista 4x4, que seguint-la a ma esquerra

ens portara ala pista principal i al cotxe.
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Editorial.

Exploracionsala Serra d'Oriola.

Slstema Arrels-Clonc

Avenc del Barbulxell

Sirna de Ia Carrlada

Avent: de Sant Hou

Duescavitatsde|Fonsdeles coves.

Campanyes espeleologuiques al massfs
del Monte Perdido..

Activitats SIE-ERE 1991 a l'|lla de Santa Cruz

(Galapagos, Equador).

Cerradas..

Aiginetade Enste.

Barrancs de la Ribagoroa I Pallars Jussa.
Barranc dela Corba ..

Noficio espeleo/ogico d`ulfimo horo
Covo Cuberes (Po/lors Jusso}

. 2-4

pendent de desobstruocions i escalades que ens permetran

galeries localitzats per que ens donen una idea rnés clara l

l\/lés lnformacio al proper Espa/eos/e 33

5-9

..1012

..13-14

..15-16

. 17-20

..21-56

.57-63

.. 64-69

. 7072

..73-93

.94-95

En eltranscurs de 1 992 i els inicisde 1993, hem descobert
i topografiat un total de 350 m que situen a la Cuberes en un
recorregut de 7.850 rn. Aotualrnent l'exp|oracio estroba

superar la cota dels 8.000 rn. de recorregut.
Cal destacar la lmportancia dels ultims segments de

completa de la morfologia del sector.
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