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Han passat més de quatre anys des dela darrera aparicio dela nostra
· revista ESPELEOS/E. A ben segur que es molt de temps, i més si este en
REDACCIO , - · · l
_ _ _ _ Compte que en aquests anys S ha fet torça feina i molt interessant, amb a
'�'d'°  Albulcl V�d°|  qual es podrien omplir moltes més pàgines de les que venen a Continuació,
Antoni Ferro Guiton però alguna ja s’ha difós en altres mitjans i d�aItres  encara son en procés
losep GUGNO Sclonl d’exp|oraCió i treball.
.l.C. Juderios í Sou l . _, , , . . . . . .,
_ Laparioio d aquest numero Coinoideix amb la finalitzacio de la
J'M' |'°†°"e ' soler Commemoració del primer Centernari de l’espeleolOgia a Catalunya. Han
R050 Mlmlë E$F>Í“'�>†  estat uns mesos on el Col.|eCtiu espeleològio Català ha pogut rememorar
Fmnœgc Rublml Aumgdeg la seva història, des de l'històric descens de l’AvenC de Can Sadurní el 28
lM' Vlclòrlc lópez de deselmbre de 1897 per l\/ln Norbert Font i Sagué tinsl a les darreres
expedicions del darrer estiu. La Federacio Catalana d Espeleologia i
diferents grups espeleològics han Organitzat tot un seguit d’aCtes per a
|’oCasió, destacant potser per la seva envergadura Vorganitzaoio del 7è
FOTOGRAFIA Congrés Espanyol d’Espeleologia, event que va néixer a Barcelona l’any
PORTADA 1970 quan es va portar a terme la primera edició.
Espelungci Cle Meyocliyo . t . . t
__ Tanmateix, enguany es Commemora una altra efemeride, el Cinquante
(ArogueS del Pueno, OSCO) aniversari de la Creacio del GES del Cub Nluntanyenc Barcelonés, grup
Folo SIE espeleològic pioner a Catalunya i a |’Estat Espanyol. Aquest fet va marcar
una inflexió en la nostra història, ja que la tònica de l’eSpeleO|ogia Catalana
Depl legøl B_ól 22ól/l 970 durant lalprimera meitat dellsegle era diotada per unes poques persones
C _ ,, Sl�  que s'erigien en protagonistes d�una  tasca d’equip. La Creaoio d’un
Ompoîclo COl.leCtiu identificat sota unes sigles fou un exemple abastament imitat i
"`0PV€$$'O que Consolidà definitivamènt la nostra espeleologia.
Codi Gròfic, S.L.
urgell 286 Ara, que tant es parla de la Crisi del associacionisme, potser ès l’hora
de Crear altres alternatives que S’adaptin millor al model de societat que
08036 Borcelono . . . . . , t .
vivim i al nou mil.leni que estem a punt d encetar, pero sense deixar de
tenir en Compte que l'espeleologia és i serà una activitat del grup.
Lo reducció no S�identificC1,
necessorioment, omb el
Contíngut dels ortšcles signots, SIE
els quols són responsobilitot
del oulors.
’ I ` mou .
và,} �
\ ‘ J ·�  �llñg  -
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L�E/\/TRESCDLAT  (/\/lon†Sec d�AreS)
Per Josep Guarro i J.C. Juderias
HISTÒRIA
tany 1984 es va realitzar la primera temptativa per ja que la roca és de millor qualitat i la Col-locació dels “spits”
part de quatre membres de Ia secció d’accedir a aquesta ofereixen més seguretat. S’assO|eix el sostre dela xemeneia
xemeneia, situada ala galeria final del Graller del Boixaguer, als tretze metres des del replà. En aquest punt Ia continuació
emprant peratal fi, una escala de doblefulla de 10 metres es converteix en una esquerda de quatre Centímetres
de llargada, amb Ia finalitat d’arribar al sostre i d�aquesta  d’amplada. Ja de tornada, es procedí a fer la topografia
manera estalviar-nos |’esca|ada de Ia volta (1). En aquella del conducte a la vegada que es van fer algunes fotos del
ocasió es va poder apreciar que hi havia una xemeneia mateix. En la realització d�aquesta  escalada hivan participar
d’una alçada indeterminada, i degut a Ventretingut del els següents membres de la secció: l\/l.Garrido, J.Guarro,
transport de l’escala perla cavitat ja que es van estar mes J.C.Juderias, J.SabrOsO i en Nicolás, i s’han emprat una
de dotze nores, es decidi que es tornaria més endavant. corda de 45 metres, 36 "spits"i3"parabolts”, en total s'han
Passaren els anys i Ia pols va cobrir el secret d’aquesta invertit 19 hores entre les dues sortides pertal de realitzar
taca situada al sostre, mantenint-se més que en secret, l’escalada.
podríem dir que en l’Oblit. Vàrem parlar amb en Francesc
Ftubinat, que va esser un dels membres que va participar BIBLIOGRAFIA
en tant curiosa sortida, per tal d’assabentar�nos  de com va
anar Vexploració, i aprofitant una visita a la cavitat ens va 1) CAHDONA, Ferrarr Grgmg Cgi//raig d�  Cara/unya
acabar de seduir la idea, perla qual cosa es va estudiar el volum 1_ pap 124-127, ir]C|Ou tato de |�eSCa|a_
millor itinerari per tal cle superar la volta més comodament,
descartant per descomptat l’utilització de l'escala, portant- 2) BORF1ÀS,.]_—|V||ÑARRO,J|\A_—TALAVERA, F_ Cgrà/gg
DOS a utilitzat una b�1I’rir1âdOFa  €|èCîI'iCa Í una pI8ÍafOl’mâ. 95pg/90/ògic dg Cgtg/U]1y,3_ volum 3_Edi, Poligløtg 1Q7Q_
ljescalada que vàrem fer està situada al principi de
|’Última rampa que baixa fins el llac, àra força visible degut 3) ESCOLÀ, O_ gitjà, R_ Rømgrg, |\/|_ ��E|  Grgugr dg|
a la corda que hi na instal·lada en un "paràbOlt" per à la Boixagueitï Espe/eo/eg n911/12. pap 570-573. 1970.
primera tirada de 26 metres i dos "parabo|ts" per al segon
tram de 13 metres, fent l'asCensió un total de 39 metres. 4) ESCOLÀ,O. "Catálogo Espeleológico del l\/lontsec".
Espe/eò/eg ng 11/12. pp 453-541. 1970.
El dia 1 de maig del 1994, quatre companys ens
trobarem ala base dela paret, aprofitant una colada vàrem 5) ESCOLÀ, O; RAVENTÓS, J.A.;FtOl\/lERO,l\/I.;
pujar en lliure per tal de guanyar uns metres d’à|çada, "CataIogo espeleológico de la sierra del l\/lontsec (prov. de
després es Continuà Clavant "spits" amb la barrinadora fins Léridg y 1-|uggC¿)"_ Cpmupig 19 Çgngrggg Ngp�pnæ  dg
que s'acabaren les bateries, havent ja superat la volta del g—Spg|g�O|pgí¿_  pp 193—207_ 1Q72_
sostre i introduint-nos a l'interior de la xemeneia on la paret
es ta mes còmoda d’avançar, arribant aixi als 18 metres . 6) S_A_S—C,G_B. «Campañas Espeleológicas en la
d’alçada, havent invertit un total de vuit hores des de la sierra dp| Mpmggpm Cgvgrng�  119 9_pp, 276-340, 1953
boca.
El següent diumenge 8/5/94 es continuà Vescalada 7) $_A_S_�Ç_G_B_  "DOS importgntgg Cav�dades  pp gl
fins arribar a un replà a +26 metres on ens vàrem reunir els lvlpmggç; d’Areg; Grallera d’A|çgmOr3 y Grgllgrg del
tres components de la cordada iunt amb el material, en Bgixggugw Cgvgmgg mg 11_pp 23—24_1959_
aquest punt la secció de Ia xemeneia ès més reduïda que
ala base. Vam seguir pujant per la paret on hi ha una colada
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BREU HISTCDRIA D’U/\/ INSECTE
Pub/icoció de I�eS†UCÍi  sobre el Coleòpier OSCody†eS
Rov/rol (Logoß i975)

Per J. Ftovira
El Sr. Àngel Lagar, amic o Col·laborador de la nostra gicament colocades en tarteres on es pot accedir en
Seccio en temes de biospeleologia, ens ha fet arribar Ia profunditat alguns metres entre blocs i en zones no molt
publicació (2) de l'estudi definitiu d’aquest Coleopter, distants de la regió, concretament als termes de Sins,
originalment recollit per membres de Ia SIE el 1973 a la Campo i Viu, Fresneda i Hernando aconsegueixen amb la
cova del Hueso Santo, a Oncins, El Pueyo de Araguás, seva tenacitat recol·lectar el 1993 diversos exemplars tant
Osca. mascles Com femelles del Oscadytes, que permeten ei seu
llestudi preliminar fou presentat pel Sr. Lagar a estudi més complet, ara publicat.
Espe/eOSÍe l’any 1975 (1). A l’estudi acurat de la genilàlia masculina s’hi afegeix
Es tracta del que en principi es va Considerar ara, l’aprofundiment de coneixements sobre el complex
una nova espècie i acabaria tractant-se d’un nou gènere, espermatecal femení, que ha permès afirmar, amb tota
de gran interès entomològic. mena d’arguments entomològics, que l’Oscadytes Ftovirai
La troballa d’uns petits restes d’un coleòpter s'engloba dins dell\/lolopiniiestàrelacionatfilogenèticament
desconegut, durant l'exploració portada a terme per tal més directament amb la Zariquieya troglodytes (Jeannel,
d’aixecar la topografia de la cavitat, és el principi d’una 1924), podent�se  considerar "una de les relíquies
desena de visites portades a terme en els anys següents Cenozoiques més interessants que poblen Ia l\/lediterrania
per en Jaume Rovira, acompanyat en unes ocasions pel OcCidental."
Sr. Àngel Lagar, altres vegades per membres de la SIE- Amb les dades actualitzades, la Nomenclatura
CEA, o en solitari, amb l'objectiu de localitzar exemplars Zoològica quedaria de la següent manera:
complets. Es posen trampes que només permeten la
captura de 2 femelles senceres, que per la seva morfologia
externa evidencien QUG 65 ÍI’êCÍ�  d�Ul'lê  ÍmpOl’Í3f1Í Í|'Ob�1ll3,  Cla��e;  ln�gçtg
però la manca de cap exemplar mascle dificulta la filiació Ordre. Coleòpter
taxonòmica, que tant sols era possible en aquells moments S b d _ Ad h
amb l’anàlisi de la genitàlia masculina. u °r re' ep 898
l\/lentrestant, els especialistes han anat relacionant Fõmíliõr Pterøstlchidße
al Oscadytes amb diverses tribus de Pterostichidae, segons Subfamília: Pterostichidae
els conelxements disponibles a Cada moment. Lagar a 1-ribu; Molopini
|‘estudi reliminarpub|icataES e/eOSÍe(1975 el relaciona . _
amb els? Sphodrini; Vives & \/ives a la NOu)ve/le Revue Genf�rà  Osc�dytes
d’entOmo/Ogie (1982) amb els Pterostichini; Jeanne & ESF>°¢·°: R°V"a' <Lagarl1975>
Zaballos a la Societé Linneenne de Bordeaux (1986) amb
els l\/lolopini.
Al cap dels anys, diversos col-laboradors del Sr.
Lagar, entre ells Xavi Fresneda i Carles Hernando , tornen BIBLIOGRAFIA
a la cova diverses vegades sense obtenircap exemplar més 1/ LAGAR, A. 1975. «Dos nuevos coleópteros troglo-
i van considerant la possibilitat de que Vhàbitat preferencial bios de la província de Huesca>>. Espe/eOSÍe, 17 : 41-47.
d’aquest coleoptersiguiel medi subterranisuperficial (l\/ISS) 2/ FRESNEDA, J; HEHNANDO, C; LAGAR, A; &
i no les cavitats subterrànies accessibles a l’home o medi ORTUÑO, V. 1977. «Sistemáticay geonemia de un Coleóp-
subterrani profund (l\/ISP), que només visita ocasionalment, tero subterráneo de España: Oscadytes Hovirai Lagar»,
la qual cosa explicaria |’enorme dificultat de recol·lectar-lo 1975 (Coleóptera : Pterostichidae). Anna/es de Ia Société
en aquests indrets. Efectivament, en trampes estratè�  Entomo/Ogique de France (N.S.) 1977, 33 (2) :205-213.
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TUTA D �ESCALES  (A/†O C5C]rrO†Xd)
Per J. C. Juderias
HISTÒRIA
Aquesta Cavitat, Còneguda d’antiC nO apareix de 4 metres, a la base d’aquest trobem una galeria que
publicada fins que en el Catà/eg espe/eO/ògic de Cata/unya segueix en ambdós sentits. Seguint la galeria en direcció
(1) es relaciona amb una petita nOta però sense aportar NO, hem de passar per un pas estret Originat per unes
Cap tOpOgrafia. Còlades, a continuació la galeria segueix amb una alçada
I que varia pel fet de trObar�se  amb alguns petits fusos en el
SITUACIO seu recorregut, arribant finalment a una sala, el terra de la
qual està format per un tals sòl fet de Còlada estalagmitica.
Del darrere de l'església d’OiX, surt un Camí fòrestal TOrnant a la base del ressalt, seguirem la galeria en
en mal estat, el qual vòreja el marge esquerre de la riera sentit Còntrari, trObant—Se aquesta tapada als pOCs metres
d’Oi×, després de Creuar un gual es segueix pel marge dret per acumulació de blOCs.
i abans de Vaiguabarreig amb la riera de Beget, trobarem
un pOnt, un COp passat aquest deixarem el Camí i seguirem
per un COrriO| pOC marcat al principi Í que fa Cap ala riera, ApQRTAC|Ó DE DADES
un COp Creuada seguirem pel marge dret per un Camí mòlt
marcat que ens durà tins un Camp de Conreu, passat aquest velem eereir al S,_ Àngel Arias Ia eeve Cerlaberaeióy
el Cami s�endinsa  en una zOna de bOsC trObant—Se la Cavitat sense re qual no stheurie ieeemzet re eevitet
al nOstre COstat dret a pOCs metres del Còmençament del
bOsC Í a prOp del Cònegut Pas del Pi.
Municipi: l\/|Ontagut de Fluvià. BIBLIOGRAFIA
Coordenadesz LOng.69 14’ 57" Lat.42917�  O8�’  ~
Anura s_n_m_; geg m_ (1) BORPlAS,J. MINAHRO,JIVl. TALAVEFtA,F Catà/eg
Ter,-eny; ge|ee,¿es_ Espe/eO/ògic de Cata/unya VOI. 49 . pp 200.1978.
Espeleometriaz -10’20 metres de fòndària i 36 metres (2) L�  G�”O†X�·  Mapa edl Alpln�  †973*79*9O·
de reCOrregut.
DESCRIPCIÓ
Una bOCa de 1’7O X 1 metres dóna accés a una
galeria descendent que ens pOrta ala Capçalera d’un ressalt
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C; A` )
per J. C. Juderias
HISTÒRIA Fi†XA †ÉCNiCA
Aquesta Cavitat va esser localitzada l’any 1987 per
membres de |�E.C.Sabadell.  ljany 89 i despres d’una
desobstruccio ala boca, l'exploren i li Calculen una fondaria
de -50 metres (1). Després del temps passat i en veure que
no apareixia publicada en lloc, quatre membres dela secció POU COFIDA ANCORATGE COTA
decidirem explorar-la i ter el Corresponent aixecament
topogràfic.
, 12’5 20 m. 2 Spits Boca
S1TUAC1O fraccionament
Es troba a Ia paret Nord del pedraforca. Cal arribar
al refugi Lluis Estasen (1640 m) des d�acÍ  agafarem un cami 14 20 ln- Ne1ule1 + Pønt de leee
ascendent que es reconeix per Ia gran quantitat d’arrels 1 Spit —20m_
d’arbres que hi ha, després de Caminar quasi 1 hora ens
trobarem ala base de les vies d’escalada Homedes i Pany,
aquesta ultima es una via de tercer grau, perla qual Cosa
no suposa una greu dificultat pujar�la,  Ia petita boca de la MQRFQLQGM
Cavitat es troba a la tercera reunió,(219O m) en un
el×el`np1elnen† de Veequelde que ens eeOl"npenYe dee de La morfologia interna en grans trets està rígidament
la base de lõ paret. marcada per Vestructura tectònica, sostre inclinat constituit
pel propi pla de tractura, miralls de talla en parets i blocs,
, grans acumulacions de blocs cantelluts que obturen la
DESCF11PC1O planta, traçat rectilini de la galeria, etc. però si Vanalitzem
{ , _ _ amb detall trobem multitud d’eXemples de retoc hidric que
y ta bøcõ de 1 × 0 ‘1O ln· dønõ eeeee 8 un peu lnC1lne† arriben fins i tot a meandrificar el traçat d’algun punti també
de 12 50 ln· A lõ pese ct elïlueet ee1 ne'×el pel un pendent hi són presents els processos reconstructius que generen
de p1Ope de 2 elnp1e€1e 1 deeplee de peeeel un pee uns notables recobriments de blocs en forma de Colades.
ee1le1 Tlepeln 1u11lln peu de �1‘1  ln· e lõ bõse de1 qual nl ne En el tram final l’acumulaCió argilosa ens indica un
duee epelene pel e ee9ully pel ta dle1e un leeee11 enlle 191eeS proces de decantació amb petites inundacions temporals.
ens durà fins a —45 m., pel costat esquerre baixarem per
una rampa de blocs que va trobant petites sales fins arribar
a un pas molt estret entre blocs, un cop passat aquest hi na
una sala on s’acaba la cavitat a -54 m. BIBLIQGRAFIA
1/. But//et/�U.E.Sabade//ne  90 l\/laig/Agost 1990.
Municipi: Saldes.
Coordenadesz long.5e 24�  O8"lat. 429 14’33"
Fondària: -54 m.
Recorregutz 95’50 m.
Altura S.n.m.: 2190 m.
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C-5 ESCUAIN (Ôsco)
Per SIE
HISTÒRIA
Aquesta Cavitat va ésser localitzada pel G.E.B. l‘any el pas, Un cop arribats a la base del pou de 44 metres,
1970, es baixà tins a —75 metres aturant-se |’e×pIoració comença Ia part mes diticultosa de la Cavitat, en aquest
davant un meandre molt estret. llany 1981 un altre grup punt entrem en un meandre batejat amb el nom de <<E|s
davalla tins a �130  metres, delxant el dubte d’una possible tirabuixons demoniacs>>. Aquest meandre de sostre baix i
continuació. El juliol de 1986, un grup dela SIE, topografia freqüents giravolts, ens obliga a fer continuats moviments
la Cavitat tins arribar a un meandre sense possibilitat de de contorsionista. Als 20 metres de recorregut s'arriba a
continuació, Situant—se la seva fondària a -142 metres. una sala, punt en el que podem redreçar els ossos al seu
’ lloc, però de nou hem de tornar a ficar-nos en el meandre
SITUACIO durant uns altres 80 m. tins arribar a una gatera
Un cop arribats a Cuello Viceto, el millor cami per impracticable, en aquest punt s’assoleixen els 142 metres
arribar a la Cavitat, es pujar directament per la tont, la qual de tondària. Podem Continuar l�explOraCió  remuntant uns
es localitza a meitat de Cami en direcció a la Balma de la metres pel damunt del meandre, es segueix aquesta part
Foratata, uns 50 metres mes amunt de la tont es troba un fòssil de Ia Cavitat travessant una Colada que es troba a la
pas en unafeixa de la roca, la qual es veu des del camíque meitat del meandre, tins arribar a un Colze que tanca
puja de Cuello Viceto, un Cop dalt de la feixa ens trobarem definitivament el pas en aquest punt amb prou teina
dins un petit circ, el Creuarem i pujarem un penya�segat,  a vàrem poder introduir el puny d’una ma.
la part superior d’aquesti a un Centenar de metres trobarem
la boca de la Cavitat.
_ BIBLIOGRAFIA
DE$CRlPClO 1. omega. Nlap�  e�itoraai  Aipma. 1:40000
A Ia Cavitat s’aCCedeix mitjançant una entrada en 1990.
forma de Cova, la qual als pocs metres s’abOca en un pou _ [
molt ampli de 39 metres de fondària, a mesura que anem 2' C‘3VemåS"’E$pe°'a| mg 1' Monogmhä
baixant observem que es quasi rodó a la seva part tinal, ESCuain>>. pp 96.
aquest s’obre per un dels seus extrems abans d’arribar a la `
seva base, on trobem una Cornisa que ens durà a un altre FITXA TECNICA
pou. Si haguessim baixat fins el fons del pou, ens trobaríem
un meandre impenetrable que ens barraria el pas als pocs
metres. Situats de nou a la Cornisa, ens trobem amb un POU CORDA ANCORATGE
pou de 18 metres i tampoc aquest Cop baixarem tins el
tons. A 2’50 metres del sol, una tinestra ens situa en una
Qova vertical de 10 metres,4en'aquest punt ens trobem P_39 40 m NATURAL
un meandre en rampa, lluscos, ple de blocs en equilibri 1
amb una amplada de 40 cm. En aquest punt s'assoleixen 1 SPIT FRONTAL
els —73 metres, despres d’un curt recorregut arribem a una P-18 20m 1 SPIT LATERAL
diaclasi per on circula un petit Cabal d’aigua, realitzem una p-1O jgm 1 SpjT Lj_AVj FINESTRA
desgrimpada en un pou de 5 metres i ens situem a la P_ 5 7m 1 SPIT LATERAL
Capçalera del pou final, de 44 metres de tondaria. A mesura
que es baixa el pou, es troba en primer lloc una Cornisa P'44 5Om 2 SPITS EN �`Y”
penjada, a la qual s'accedeix davallant un pou de 7 m. des ��  NATURAL FRACO Å�l2m
del principi del meandre. Seguint davallant el pou, a 20 P— 7 10m NATURAL
metres del tons trobem una tinestra amb un pou lateral de 1 SPlT(POU LATER/jL_78m)
7 m. a la base d’aquest una diaclasi impenetrable ens barra
12





F" Iii
D�A/\IISCL0  (GRALLERA DE AN/SCLO)
Per SIE
T9 Municipal: Fanlo (Parc Nacional d’Ordesa i on trobarem a la nostra dreta una pista en mal estat que
Mdmd ¿ perdido) seguirem uns 9 quilòmetres, aquesta va guanyant alçada i
, . _ passa per la talda sud de «El Castillo l\/la Or». La ista ens
Pmvmcla OSC�"  situa al «Col|ado de la Canal Plana»É750 m�)  IIOC on
Data: 1042/09/92; 16'18/10/92 ? O9'11/09/94 comença el límit del Parc Nacional d’Ordesa, des d’aquest
Coordenades: x: 39 44' 32" punt el pas de vehicles està barrat per una cadena. Seguint
y; 429 37* 55'* aquesta pista en una hora arribarem al refugi de Sanvicenda.
Z. 1680 m_S_n·m' Continuant perla pista fins al final, arribem a un punt
_ en que se ueix un Camí i trobem uns cartells ue ens
Desmvellï + 60 m` l�e°°rree·~*r  636 m` indiquen e�descens  el fons de Ia vall d’Añisclo, ãls pocs
Celteglefleï Mepe Oldeee * VlQlleme|e ' metres del seu inici trobem uns graons de ciment, en aquest
l\/lte. Perdido. Ed. Alpina. punt, i just davant, podem veure el barranc de Capradiza,
on una mica a l'esquerra i en unes feixes, veurem la boca
}�||$TÒR|A  de la cavitat.
Per accedir a la Cavitat tindrem de baixar al fons del
Ar setembre de reny 1QQ2Y amb motiu dqme Vtette e barranc, pertal d’anar a Fonblanca Cal agafar una desviació
la surgència de Fortblanca, varem observar que totes les e la dleîei pelÒ lipeelïlee ellllem pel de Veequelle que el`i$
surgències i rieres de la zona estaven a ple funcionament dule al tens del bellellex Cleuelem el llur pel ull pelll qe
degut a les abundants pluges Caigudes els darrers dies, fet tusta, lllpbelelll ulle neva deSVleelÓx pel Oll Segullelli sap
que ens va pennetretrsper une boca que fins aquell moment a la qreta pel marge esquerra del riu Belles. trebantnqs
ens havia passat per elt, doncs en aquell moment per re uns plaus iunt amb unes tites que ens indiquen el earni—
seva boca brollava una gran quantitat d’aigua. Passem per la sortida del barranc de Capradiza i entrem
[jendgmà gg vg bugcar ur] gccé�  més fàcjl pgr €I'1 Uflô ZOI'l3 amb molts â|’bl’€S, el C�ml  Vê gtlêlly�mt  ãlçâdõ,
arribar a la Cavitat, explorant els primers metres fins trobar upe lleve desviacló e l'esquerra senyalitzat eli ulle l0Ce
un ressalt que no es va poder superar, degut en part e te amb pintura vermella ens indica el camí. Urt cop agafada
gran quantitat d’aigua que queia. Al Cap d’un mes ens vàrem aquesta de$VleelÓ, el sami puta lepldellielll l elle pelle ala
'[robar vuit membres dg lg Seççió 3 la boca dg lg Cavitat gl feixa superior Ol'1 la vegetació és FTTOIÍ abundant l Gl camí GS
nivell de les aigües nevis baixat terça, es superà el ressent ta rnelt diti<:ult<5s— Arribats en aquest punt tinqrern planar
accedint així a unes còmodes galeries arribant per la galeria Cep e la dlele lllle al peu de la pelel pp llppelelp ull sami
pnnerpel e un pes on re�gue  eeupe el 80% de re galeria que ens pertarà fins a la pesa, aesprès ctnaver puiat una
deixant veure una possible continuació. Es va topografiar curta i enfilada canal de difícil accés.
la zona explorada i es va gravar un vídeo. [
Despres de dos anys, es tornà el mes de setembre DESCRIPCIO
aquesta vegada amb vestits de neoprè. Arribats al punt
anterior, trobem que el nivell de Vaigua és el mateix que hi Eentrada de la Cavitat es de grans dimensions, un
havia a Vexploració anterior, es supera el pas amb dificultat cop a l'interior ens trobem amb una galeria caòtica per on i
trobant—nos que tot seguit s’acaba la cavitat. passa el riu que neix a |’interior. Als pocs metres ens trobem
’ amb una sala alta amb el terra cobert de blocs, en un extrem
SITUACIO hi ha una Cascada de cinc metres la qual s’ha de pujar
(corda fixa) pel costat de |’aigua. Un cop dalt del ressalt
Des d’Escalona ens dirigirem a Bestué i Puertolas, entrem en un meandre amb una alçada variable entre 6 i 8
passat aquest últim poble seguirem durant 1.200 metres metres, trobant—nos alguna petita marmita al nostre pas.
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Més endavant es troba un nou ressalt de 5 metres, bastant ·, ‘ .. `
dificultós, i amb molt de risc en cas de Crescuda, però uns @ # ' t __ ·s _A_.
10 metres abans hi ha unes colades, que remuntant—les . —— ,_ ¿— —.
ens permet accedira un nivell superior, imitjançant un pas — Lëåß ·
estret l‘enfarinador anirem a parar a Ia part superior del ¿ �  ,_' “ ¿-
ressalt. s _ '_A•Ï* Y _ — t . 4 __,s ,:_
Seguint per una estreta i Curta galeria, que ens situarà �  °’Š ‘s», ,
en una gran marmita d’aigües transparents anomenada el Ï “
//aC blau, es passa per l’esquerra i pugem una paret de 10 V " ’ ï ër �;  _ �ïîä�
metres (oorda fixa). Un Cop dalt, la galeria agafa un volum ’ _ ` , _ ., ‘` ‘
més gran, amb seccions de 3X6 metres, amb el sostre pla i ' ·
el terra excavat. Més endavant i a la dreta trobem el primer *1 `ÏQÏ
afluent anomenat e/ Sucu Sucu, des d’aquest punt, la galeria ` ..;¿ ‘ "‘_
es va fent més estreta, formant un meandre, arribant tot "“ · _»
seguit a una sala on trobem el segon afluent a cinc metres '· . _. _ s '
d’a|çada. Una escalada ens durà a un estret laminador per “ = " " ` ` "‘
on surt l’aigua.TOrnant al peu de Vescalada, seguim per la s þ ,
galeria, on trobarem una nova sala allargada i que en una _,< · ’ · ·—
de les seves parets hi ha una finestra. Després d’un ressalt _ , ` _��,  . ` *
de dos metres ens situem a la base d�un  nou ressalt de sis '��  è ‘\ P
metres, aquest es puja (Corda fixa) i ens trobem en una `
galeria estreta, pugem un ressalt de tres metres i accedim ,
a una galeria superior per on es pot seguir en ambdues * si
direccions, Cap a l’oest anirem per una zona molt erosionada Q �  ‘ _ —~
durant uns cinquanta metres fins arribar al sifó Josep de .
quatre metres de llargada, darrere el qual d’una Curta galeria �  - ~ ‘
plena de sediments brolla l�aigua  i ens situa a + 60 metres. ·
. *�  ¢* `

Si ens situem en el punt anterior i anem Cap el sud, trobem
una galeria fòssil de 24 metres de longitud que dóna a la
finestra, abans Citada, mitjançant un pou de 8 metres.
. Si tornem a Ia via del sucu Sucu, aquesta es presenta
' en forma de meandre amb una secció de 3 X 1 metres, Cal
— n remuntar un ressalt de tres metres per accedir a un tram on
_ els Colzes del meandre són més pronunciats i en un d’ellS
`· , f hi trobem una petita marmita anomenada e/ sucu Sucu,
[ _ ,` veient-nos obligats a mullar�nos.  Un Cop passat aquesta
», ·· cal seguir avançant fins a trobar una escalada de dos
«�  _ _ . —‘ .— — metres, seguida d’una altra de sis i un curt tram horitzontal,
.�;·±__;_`i.1À_i�_,,��·  ~' [ ·— —‘ des del qual es pot accedir a un sector de ressalts i
_ -_ t' ’*1? ;‘_“ · · _ escalades que podem superar sense material. El meandre
` ' , ` .4 ` ` ‘· - __ " V " en aquest punt es torna molt estret rebent una aportació
` 4 "¿;.—-·~~». �  J 5. , �‘  d’aigua per la dreta, des d�ací  es va fent estret fins arribar
I `. �·Ï  { \:`\\ ` · ,; a fer-se impracticable ala cota +60 m. igual que ala galeria
_ V t .` · _ ._ · Ä — ·' { principal.
I _ ' ‘ ‘ \"`· ‘.
V ` ` - 'I Ä
,.—·:=;;·ï: s. tš · Të
s` A Å “�  �  �  —:�  ÏÈ±>: % ·'�’
�  — '·=' . . ·Fš;ï;š'..:..—;. , ~š·..;;;,;.`îîÏ
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LA FCDNT DE R/\/ERT (Po//ors Jusso)

Per SIE
T9 Municipalz Conca de Dalt.
Coordernadesz IOng.4934�55"
lat.40914’58”
Altura s.n.m.: 920 m.
i—ii$TÒiqiA DESCRIPCIÓ
tes noticies que eerrtpre haviem tingut del elle dela Une beee de l2 × 4 nt- dóne pes e une gelerie tetee
Font de Fiivert d’ençà de les exploracions dels anys 70 - 80 V99'i9 09l' 00 ni 9lV99|9 |`9l999r l`090Ïi9 909 990l0090Y9 90
per membres de l'ur×llsuE ee seeeelellleeleEe, eren que tet el recorregut un seguit de tubs de PV9 els quels
el sifó es feia impenetrable als pocs metres. tany passat 9,9099lV9Q990 9,9999Ï9l 9,9lQ99 9i 000|9 99 Fill/9it· En 90
er] urie [robada Cggugiy ur] eerripgny dei que eiudà g pU|'lÍ GIW (ÍG iõ Qãiêflã s’ha CO|'lSÍ|'LlÏÍ UD8 DGÍÍÍ6 resclosa
l’immersió de Diego Ferrer, ens Comentà que segons les 999 909 00999 9 09V9i‘099 99 m9||9i·A 09i9V9,99999Ï090T
explioacions que li dona en Diego al sortir del sifó, aqueot la galeria Continua amb Comoditat fins arribar a una sala
Continuava Clarament i en sentit ascendent, i suposava que 0990999 09t 909 QV909 0|099-
donada la peee profunditat no havia ee faltar massa per A pertir deei Veigue eeupe 9999i tete le sessió de le
sortir 3 una Cerribrg d’¿ire_ NO ens expiieày peròy perquè er] Qêiêfiê O|'ÍQÍDê|'1Í UH3 VOiÍê SÍÍO|î3|'\Í €|'l època CÍG CFSSCUÖ3.
Diego abandonà la immersió, ni perquè no s’hi havia tornat P9999T 99999i 099r 909 0l9†V99 V099 90990/90îr iV009l0 909
mai mes degpree \/ieteg gquegteg neves perspectives, DOV3 volta SÍÍOTl8DÍ QUG de vegades deixa lliure UHS 15 Cm.
decidirem ereetuer uee lmmerele per treure'rr l'erttrellet E En euuest ntetei× punt es en sinieie le gelerie sitenent
Començar l'exploració per l’exeCutori eel sistema, pensant El sifó eenienee entb une espeiese gelene <l’uns 2
que potser se’ns obriria un nou acoes al tram, que encara V0 99 9l90l9îl9 l 99 9999 000ÍZ00†9| 909 9i9 20 0i 99
ens manca per explorar. Aixi que el mes de juny del 95 tm recorregut, on finalitzaven les restes de fil guia.A partird’aCi,
bussador de la slE efectuà uee prlrrtere immersió, però el s’ini<>ie une V90i09 deseendent rnes estrete tt ntl ernb elsuns
volum de les dues ampolles de 13,5 I. no permeten el pas 09ÏÍÍ9 b|099 Ï099Ï9bi99 909 9 I9 90Ï9 —7n°r 90 99999Ï 090,i
al bussador, totique la Continuació era Claraiamb material iV0090i 2 099909 9999*9 9009999999 999 Ï90 999 I99
mes lleuger sembla rrtelt leetlele el poder eetttleuer entpelles deire treguin entb el sestrer 0999999 le derrere
l'oxolor¿oio_ por gquegt motiu gorgomrzà Lmo nova estretor la galeria torna a remuntar passant pel Costat
exploració a la Cavitat, però aquest Cop per un doble motiu, 9,90 QV90 0|09 999 9999l 0bÏ9t9 9i 099r 909 9 Í9 90Í9 'T 0l-
en primerlloc intentarforçarel sifó amb un equip més lleuger En 99999T 090î 909 îi009l0 9|9 70 l"0 99 l99009Q9Í 999 99
mentre un altre equip explorara unes galeries que es troben l’iniei 99l 9i†0r n’ni 09 909 09TlT9 99|9 90 |9 999 9,90l99l9
al Començament del sifó, que ens van ser indicades per 909 9999Í9 †l999i9 9l 90999 999 99 00999 i9V090i9V 909
en Jose Espinosa de Fiivert, ala qual se li va donar el nom 999 9l 0V0†909ll09îV9 0W9i99V9 'Or5i0r 99099 9099 09iÒr 9
de g¿],gr]¿ doig Rjyoryonî Cap bombolla d�aire.  Tornant a la saleta la Continuaoió
evident, és en sentit descendent per una altra fissura vertical
Aquesta visita no te lloc fins l’any següent en que 09V0 î90î 99iV9i9 999 00 09009i 9i 099 9V00 9V000"99·
aoompanyats d’en Jose Espinosa explorem la galeria de/s Siî99T9 99 009 9 I9 V099 00 900l90Ç9 9| 999 9999990*
Rivertons, però degut a una avaria en el material d’immersió 09V I9 9V9i9�  U0 900 0999999 99999t9r Ïi009l90l 909 999909
no es pot explorar el sifó pertant Caldrà tornar un altre Cop, l0909999 999 9i 990 9,909 0W9Ti99 909 9999 90 909 099i9
oixo os produeix el iuriy ooi 97 5 Siopromà por fer im sala, d’On Surtuna galeria que segueix en direcoió oposada
aixecament topogràfic de la Cavitat, malauradament no es 9 I9 999 00l'†9V90lr l 999 900Ï9 QV90 9990'ilÍ9î 99 i0l0l99l00S,
pot ferçgr ei Sifóy degut 3 Ie seva egtretery malgrat hgver �IQUSSÍ  Conducte VGCOITS UDS 40 I'Ti. ÍlI'lS arribar 3 UH3 Sêlâ
utilitzat Lmog ampolles mos petites Sa/a de Ia ÜUI7ã, en la qual es troben varies tones
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d’aCumu|aCió de sorra, aquesta ve d’un sifó que es troba Instrumentació:
en la mateixa sala. Des d’ella surten uns petits Conductes,
els quals s’aCaben als pocs metres. Cal advertir del perill
d’aquesta galeria en època de Crescuda, ja que queda Profundímetre/Bottom timer Digital Uwatec
totalment inundada per l’aigua. Ordinador Nitrox Bridge ll Dive Ftite
Donat que de la Font S’abasta tot el poble d’ aigua Bruixola submergible
potable, es recomanable que no es realitzin exploracions
durant |’epoCa d‘estiatge.
Vestimenta: ‘
MATERIAL D’EXPLORACIÓ SUBAOUÀTIC
Vestit sec Poseidon Unisuit
II·luminació:
Fil Guia:
— 2 Llanternes Scubapro 200m de 2,5 w a piles
- 2 Focus halògens de 20 w independents amb 2 Dive Ftite Explorer Reel, 300 m. de Cordino marcat Cada
Bateries de Pb 12v/ 6Ah 10 m.
Equip respiratori:
— 2 ampolles de 6 lit. a 300 bar amb sortides DIN 300,
amb arnés per muntatge lateral a |’ang|esa.
Sidemount.
Barreja respirada:
Nitrox 40% 02
Reguladors :
BIBLIOGRAFIA
�  2 primeres etapes Poseidon a membrana / rosca
DIN 300. _
— 1 segona etapa Poseidon Jetstream. Jlvl.V|CTORlA, G.lNlGO, JROVIFKA «KarstifiCaCión en
- 1 segona etapa Compensada Scubapro los Conglomerados del margen derecho de la Conca de
6-250. Tremp>>. (Lérida). Espe/eOSie ng 16. pp 71-120 Baroelona
- 2 manòmetres 400 bar. 1974.
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CA/vlPAI\/YES ESPELEOLÒC5/CQUES
AL MASSÍS DE BER
Per SIE
INTRODUCCIO i en la zona V, a la cavitat de La Foya de Aragues es va
realitzar una desobstrucció per tal d’Obrir més una capçalera
Durant els anys setanta, i al mateix temps que ho . de pou, aixi com també es va fer una escalada on es preveia
feien els companys de |’EFtE, es van tenir els primers una possible continuació que no va tenir exit.
contactes amb el massís.
Els anys següents els grups francesos GERSAM, i
GSP exploren i topografien diverses Cavitats en diferents ENCLAVAMENT GEOGRÀFIC
llocs del sector. l\/les tard, el Grup GGG de Barcelona, pren
el relleula la zona i publica les activitats realitzades. La zona es troba en els Pirineus d’Osca, prop del
Es a les darreries de |’any 1992, quan un Company limit amb Nafarroa.
del nostre Grup després d’haver fet varies visites a les El massis de Bernera forma part de la punta mes
Cavitats mes interessants del sector, ens exposà les oriental de la serra de Bernera, i esta format per materials
possibilitats de trobar quelcom d�interès  al massis. Calcaris Campano�l\/laestrichtiense  en la seva part Nord,
A començaments del 1993 i despres de recopilar Ia mentre que al sud es troben les calcàries del Paleoce.
dispersa informació sobre l’aCtivitat realitzada pels Grups Els límits establerts ala zona d’eXp|oracio els situem
precedents, es van realitzar les primeres visites al massis, de la següent manera: al Nord amb el puig del Bisaurin
amb la finalitat de prospectar i reconèixer els Camins més (2670m d’a|tura), baixant per l�Oest  Cap al Sud perla serra
adients per tal d�accedir  a les zones altes. de Gabas amb el Puntal Alto del Foraton (2166 m), la serra
A l�any  següent i despres d�haver  fet diverses de l\/laito amb el Puig l\/laito (1713 m), pel Sud pel barranc
exploracions a les Cotes baixes del massis i alguna que dela Huerta fins el riu Osia en la vall d’Aragües del Puerto,
altra a les Cotes altes, es va decidir d’organitzar la campanya des d’aquest punt pujarem pel barranc de Soral fins Ia serra
d’estiu de 1994, instal-lant el camp base ala plataforma de de |’Estiva seguirem Cap al Nord passant per el puig l\/lesola
la Foya de Aragües, a la cota 2340 m.s.n.m. durant els (2177 m), La Ftuabe de Bernera(2455m),i des d’acianirem
primers vint dies d’agost. a l’Oest Cap el Puntal de Secus (2512 m) arribant de nou al
llany 1995 es va dedicar gran part del nostre temps Bisaurin.
en l’exploració de l’Espelunga de l\/leyodiya, ja que es van Dins d’aquests límits es troba el refugi de Lizara
tenir de fer diverses desobstruccions, les quals ens (1540m), el qual ès utilitzat com a punt de partida de totes
permeteren de passar aquesta cavitat des dels 1.250 m. de les nostres visites al massis.
recorregut fins als 3.000 m. En la campanya es van invertir Degut a la situació morfològica de la zona on es
cinc dies del mes d’agost. Durant el 1996 seguiren realitzant- troben distribui`des les diferents àrees d’e×plOracio, aquestes
se successius atacsalacavitatfins arribarals 8.350 metres s’han dividit en sectors Clarament diferenciats i amb
de recorregut i 362 metres de desnivell (-300 +62). llAny denominacio pròpia, utilitzant les lletres per a la seva
97 a l’Espelunga de l\/leyodiya, hem realitzat diverses designacio.
escalades, aixi com algunes desobstruccions i con�
dicionaments en diferents punts de la cavitat, A la vegada r
i degut a la forta sequera que pateix la zona s‘l'1a pogut ITINERARIS D’ACCES A LA ZONA
explorar el sector de IOS Ca/aderos del gran SOI, davallant
dos nous pous i un tercer pendent d’eXp|oraCio. Des del Refugi de Lizara (1540m) fins La Paul (2340m).
En el sector de NAPAZAL s�e×plora  una cavitat de 2’30 nores.
212 m. de recorregut. Cal anar per un Cami que surt de darrere del refugi
Al sector proper al Ftefugi de Lizara es topografien de Lizara i es dirigeix ala Plana l\/listresa passant pel refugi
dues cavitats conegucles d’antic. l en el sector de la RUABE forestal d’Orde|Ca, aquest Cami després s'endinsa Cap a
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la vall del Puerto fins arribar a un L�  q; _,,_ Ã
petit coll amb herba. (Aquest punt .¿ j
és On c�l  desvicse per õnar õ 1 . r `t',— è
l’ESpelunga de Meyodiya). El camí J -·;þ »'‘_
segueix pel marge esquerra del riu ~ J .. �jþ.Ï.  ·
ssgsns la marxa, fins arribar al s _ I .:»—t , V ~—s.
refugi forestal La Paul. Un cop V .g 'V _ls_þ �î  �  · ' 'ns`
passat aquest, als pocs metres càl J, 4¿ �è�  —': _ —Vs' . — o , .—«;.t_
creuar el riu per anar en direcció à t `”``` ' ‘ f f . . ‘ iviv Ï
una tartera molt visible d’uns dos- t t ;È"' s * _ _
Cents metres de desnivell i que _., _ , �  �"‘Ï  {N _ ‘ jš, -— ,�è:Ï’%
acaba en un coll, estant aquest ` _ ' �  æf" ` ` ` ..
tram senyalitzat amb fites. Un cop ` "“' 4 ` " _ ;—,— "
arribats al COII, s'entra en una �'  �  ` ’°` ,�;  À , �
plataforma calcària on apareixen ‘* . '· À *
les primeres Cavitats del sector �  " ', dm ..,Ã L
«X» es creua la plataforma per la `�  ‘ V �  - “ `�``  `���`  * Ç _ »'
dreta fins arribar al Coll de la
Fluabe, es baixa per una canal ” �’  csn ,,,v . �  _ '
pedregosa finsatrobar els primers Ø ,,__,,¿_- ¿— ' `_ j·;¿�'L�f_ÏŠi·<'�`·‘Z·_¿�}?*�  Q __;¢_; _, ,,
plans d’herba, en aquest lloc ~« . · _ - " ···= _�ár  À '
s’instal·la habitualment el
campament dins del sector «V». Massís de Bemera
Des del Refugi de Lizara (1540m) fins l�Espelunga  de
Meyodiya (1900m). 1‘15 hores.
Un cop fet el recorregut inicial indicat anteriorment fins
el coll d'herba, s’ha de creuar Ia riera i seguir per un camí
sense definir i bastant pedregós, per un vessant amb fort
pendent fins arribar al peu de la paret de Meyodiya, es va
seguint per la seva base fins que trobem la cavitat «M—5».
Cinquanta metres més endavant es troba la boca d’entrada
de l’Espelunga de Meyodiya.
Des del Ftefugi de Lizara fins el Collado del Bozo 1 hora.
Des del refugi seguirem el GR-11 que passa pel polié
de Lizara per remuntar perla vessant esquerra del barranc
de Articuso, passant molt prop de l’espelunga de Napazal i _ �
fins arribar al Collado del Bozo (2020m). Des d’aquest punt af _ É
es segueix pujant per la vessant esquerra tot passant per s V Š ' `
unes cornises i canals per tal de situar-nos a la part baixa
de la Foya d’Aragües, estant aquest tram senyalitzat amb ,_ ' '
· s · · •\'— \Y
fites. Deixa manera accedim a la plataforma de la Foya ‘Í,, ·`�—
d’Aragües per una canal molt vertical, punt aquest d’accés I
al sector «T» seguint per la vessant esquerra s'arriba al
lloc on habitualment s'instal·la el campament en aquest sw
sector. Des d’aquest punt es pot accedirals Llanos del lapiaz N _
del Puerto de Napazal, plataforma que es troba al Sud del xt , _
massís d’Est a Oest entre els 2000 i 2200 metres. Ï f ` r' Ïm V¿¿ —
Des del Collado del Bozo, també es pot pujar als ;,. �îš  Ï *~èY;;_,�  �  K ,
Llanos del lapiaz del Puerto de Napazal per unes fortes ui`' Ï ,r_~i_.` r>s,Ï"
rampes i canals encara que el camí està sense senyalitzar. ’ `�  j ` ÏÏ s—¿ { , »�Ï"  ` ` `
LA ZONA I LES CAVITATS V
Uobjectiu principal de les nostres Campanyes era
l’explOraCió de les Cavitats existents a là zona i la confecoió
d’un Catàleg. Aquest objectiu ha estat prou exhaustiu, doncs
s’han explorat sistemàticament prop d’un Centenar de
Cavitats, la major part de les quals no havien estat mai
explorades.
Així i tot, encara han quedat algunes Cavitats amb Preparació de la campanya
interessants incògnites per aclarir, totes elles degudes als
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característics passos -‘ ’ “
estrets que ens té V _ · _ .
acostumats el massis. ,_ j;_�,*_..  _w
En un futur, _ .. · .— ‘‘’'~_ · ‘ . `
esperem poder superar ' q ' “ · ` __ ·E:�.�¿._r‘;  ,_‘__w sí.
aquests passos i poder t. — _ ;;· V
Connectar amb l’impor- þ· v _. "·'1�šŠ__  & ¿w.,_`- .*
tant sistema subterrani ___�  _í ·' ".i;�  ___rV À
que sembla ha d’existlr `_ "�*'  : ` j; _± - . , s _
entre les cavitats d’a|�  Ñ: �  Ï"el"!!" — ii`' vä . �s¿  " ‘
çada i les coves de la V { , ¿:_s °‘ “``` __ I
base del massis, però ~ - ~‘« __, ,-.f§,·j �"  j· ., « _'�  L è‘_�<"?��;;;l¿Ç`·����ï’T�_-~  _
sense tenir Clar encara �'  ‘ ` Ã �`Ïî.  ‘ ; ' ,,î‘î·~-—~»-_,._ ,_
on es pot trobar la sur- �  ,. . ·—•*~< r ` ' �
�  — " ·*,x' ÏÇÏ ,'_ " . , :_, 4-% .;‘ , ` ' • *2 �  �  .••_"I"` _•�,  ' 'y_
gencia que drena les i t. '1»;¢$_—_"�—'îE•±~·�—.;__  - __†';"..;:;;·_«— 1*;-; x—; A 1;;;*-¿_,¿; ;~__
eieües del sistems- 5Ï2`?'s ; ·'· ' - "" ~·‘«':—7š*1" . ‘—ïä§î·î§ ’*' - ——'-'- .
El potencial existent — ¿Ï;;&ÍQ_s‘."?;��  •«?_ ·è!;;‘ �’·  "'�*""  _.__ .; Ã á V __ ` j .¿._ ` ` ‘*'`
· ` P 1 ..- r~`�r•  . `��"`Z'  ��  ‘ . ,—,. —=‘ > ,·,` -· �
entre la zona alta i Ia »,†'»k;.*,;§j.•v.· -— - . r" · . s'· ' 1 __ îx 4 4,,..
mitjana, és d’uns 500 _ ,,.�_,.:*"?‘  u c. ._J_ ' _ // _ Åx _·±_ �
metres i tiris e les —`·�`î»*  " ��  - ` {ŠA ` .« ' ‘ . ’ - �—  ' E,. r- L
hipotètiques surgèn- —`�  —-¿— _ ¿. ` { _' Q '�‘  ; ' ·# "_ --
cies de Lizara i Va|| * _�  *- - _`,·* Ï' �  Ï. · æ Ïà‘;*"A
d’Echo està comprés ` Ï, ?· ’+"Ï=‘__Å_Ï�Š`  . 'Ï =±$�~  �
entre 1000 ·i 1500 · ‘--·-l` �  "�'  `.—ï—�—  ., • " ` s`·‘.—· ·‘~*$î"°��x·'·-.·-  J >'‘
. m6‘TV9$· Campament
Volem ressenyar, que tots els croquis de situació l
accés que s'acompanyen en el present article, no tenen
cap valor topogràfic real, tant sols són per tenir-los com a
referència i han estat el resultat dels treballs de Camp i de T-ó.'Esquerda ampla obstruïda per la neu a -13m.
les notes preses durant les nostres estades a la zona.
T-7:Pou tapat per Ia neu a -14 m. a 12 m. del T-6.
T-8:(Marcat pels francesos com M-1). Petita boca oberta
SECTOR _ T a l'extrem SE dela Foya de Aragües, en un marge escarpat
al damunt de les últimes depressions de Ia Foya. La boca,
dóna pas a una rampa que ràpidament ens durà a un ressalt
Es tracta d�una  plataforma calcària deprimida que de blocs inestables, el qual es troba a la capçalera d’un
es troba entre els pics Ftuabe de Bernera (2450m) al Nord, pou de 20 m. (Perill Caiguda de pedres). A la base d’aquest
el coll de Ftuabe a l’Oest, el puntal d’Aisa i Ruabe de pou i un Cop superat un R�5,  ens trobem davant un pas
Napazal, l el coll d’Esterron a l’Est. Aquesta plataforma bufador molt estret, el qual és el començament d�una  nova
denominada Foya d’Aragües, està compresa entre les cotes vertical �32  m. Des d’aqueSta vertical, a -7 m. es pot fer un
2200 Í 2350 metres. pèndol i accedir a un pou paral·lel de -16 m. Seguint pel
La característica morfològica més remarcable és la pou principal, a 10 m. per sota del pèndol, hi ha una finestra
gran falla que de NordaSud corona la plataforma en el seu que dóna accés a la sala final de la cavitat. Des de
extrem Oest. l’esmentada finestra, encara cal davallar 16 m. per tal
A la part superior de la plataforma es troba una gran d’arribar al sol de la sala, la qual es troba a —64 m. Per
quantitat d’esquerdes on la majoria segueixen Ia direcció arribar a l’a|tre costat de Ia sala ens cal remuntar un ressalt
Nord�Sud.  A més, gairebé sempre es troben tapades per de blocs de 6 m. molt perillós, a partir d’aquest punt es
blocs o per neu. troba una gran acumulació de neu la qual ve de l'exterior.
T-l :Petita esquerda de -9 m. al sud de Ia plataforma. T—9:Petita esquerda a les depressions de l’extrem Sud
de la Foya d’Aragües. Després d’un P-12, una obstrucció
T-2: Petita esquerda de -11 m. a escassos 10 m. de de blocs ens obliga a desplaçar-nos pel meandre on hi ha
l’anterior. un eixamplament per on es pot baixar 23 m. més. A la seva
base, superem un Fi�5  i un R-4 i s’arriba a un punt on es va
T—3:Petita esquerda de -11 m. situada a 15 m. a l’Est fer una desobstrucció. Passat aquest accedim a un P-4
del T�1.  ' que ens situa al fons de la cavitat a -49 m.
T—4:Petita esquerda de -9 m. prop del T-3.
T—l O:Cavitat d’estretes dimensions que assoleix la cota
T-5:Esquerda ampla amb un envàde neu que als14 m. de -41 m., després de dos pous de -26 m i 15 m.
l'obstrueix. Es troba a 10 m. del T�4.  respectivament. Està situada a uns 50 m. al Nord del T�9.
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T-1 l: Petita Cavitat de -14 m. que acaba en una més totalment impenetrables.
petita sala.
T-19: Petit engolidor que Capta les aigües del
T-l 2: Petita esquerda de -10 m. situada a 15 m rascler proper al T-18. Situat a 30 m. d’aquest.
del T-8.
T-13: Llarga esquerda dividida en dos per un enva, T-20: Gran esquerda i molt ampla, que baixa fins a
assolint la màxima fondària en el seu extrem Sud a -15 m. -13 m.
es troba a 130 m. al NE del T-8.
T—2l : Cavitat de mitjanes dimensions de -11 m. de
T-14; Cavitat de redu'i'des dimensions que després fondària.
d’un petit ressalt assoleix els 10 m. de fondària, es troba a
25 m. del T-13. T-22: Cavitat de -37 m. amb una gran acumulació
de neu a -12 m. es troba a 5 m. del T�21.
T�15:  Cavitat de boca rodona que assoleix els 10
m. de fondària, a 30 m. de l’anteriOr. T-23: Petita esquerda de -7 m. reomplerta de blocs,
a pocs metres de |’anterior Cavitat.
T-l 6: Pou de -7 m. es troba a 30 m. de l’anteriOr.
T—24: Petita esquerda de -5 m. on entre els blocs
T—l 7: Cavitat formada per dos pous, el primer de �  s’han sondejat 4 m. més, a uns metres de l’anteriOr.
16 m. ens situa en una estreta galeria de blocs i neu, per on
Cal avançar en oposició alguns metres fins arribar a la T—25: Pou de 12 m., obstruït a la seva base per un
Capçalera del segon pou de -25m. assolint el fons a -42 m.; tap de neu. A pocs metres del T-24.
està situat a 60 m. del T-16.
T-26: Pou de -17 m. obstru'i't a la seva base per un
T-18: Estreta esquerda amb un penós accés i que tap de neu. A pocs metres de l’anteriOr.
assoleix els -19 m. de fondària, punt on s�han  sondejat 8 m.
T-27: Esquerda que a -6 m. es fa impenetrable,
s’han sondejat 5 m. més. Es troba al Costat del T-25.
þ j .,,. T�28;  Esquerda de -24 m. s/acaba en un tap de neu.
_ , `“ - · -— �  Es troba al bell mig de la plataforma, al Costat d’una dolina
` > I þ · `Ï CirCulard’uns 15 m. plena de neu.
q _ : ` . T-29: Cavitat amb una estructura regular i que
V V . t —· assoleix els -14 m. de fondària. Està situada l’engolidOr de
‘ Ã _ _)‘, ' ' ` la dolina que s'obre sota les cavitats V-1 ,V-2.
;¿ · Ã�j  ' . vi Ï n. ·.V·_ ký--Q.
¥é?'×. · —f.— > ' �ÏÍ.¢?Ï  ~ Ï-Ï; �
" ¢` - . _ · -,/·f’. '_ _>~ _· Q
ù· . ~ ·—'' `· ��  ..
; , Ï°Ž,;C « j_ · => SECTOR — U
" 'i’*~ · '· ` ‘���?:.,¿  ..,_ , V <i£*;¥ ~'._,= ,
�  �.�  ‘ ‘ " ._.. ·.'~* ` ÍL ·îï¢†;Ï;�;·
?�2î'�îTî†�’Ï“î  . �'“  :»† —. ’ , . ·=>‘Tï`Ï l " — ·
__�~=«···  'ii, -. j _ �.  �  / ‘ Es una Cresta que es troba entre el Puntal de
5/ ‘ Ï 7 __ . , __ _. jgëç�  Nazapal i Puntal d’Aisa, que limita al Nord amb la Foya
j '· _‘_F `Ï�‘Ï'—=-  d’Aragües i pel Sud acaba en una gran Cinglera que baixa
#7 _' _..— l�;  '‘i'�  �'  " A -_-‘. ¿;,,�†�-‘  Cap els Plans de Napazal.
Aî�  vi; . ¿.>
Š · ‘ " '·"',"§ L 'A‘_ 1 "°`j"`± U�l  2 Balma penjada pel damunt del coll d’EstarrÚn,
· eî Àß — vi 4 . j 7* té uns 7 m. de recorregut. A la Cavitat s’aCcedeix per una
t` ; estreta Cornisa des de l'extrem SE de la Foya.
T; .— . ··‘· —` '—. ·;;1 5
».�,_-;—¿�j  �f  ;_¿ `Q U-2: Cavitat amb dues boques les quals formen
, ��  ' A ;3 �!§  `_ *,,_�_;  un visible pont de roca, darrere del qual, una lleugera
pendent ens situa a -13 m., on queda obstru'i'da per blocs.
La Cavitat es troba a uns 50 m. al Sud de la Cavitat X�8.
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explorada pel GSP al 1978, fins a la Cota -70 m., aturant-se
· en un pas estret.
_ I -, V-2: Petita Cavitat de forma circular de -9 m.
M _ situada a 10 m. al Sud del V-1.
" · _ Ï t V-3: Cavitat oberta en mig del rascler a la vessant
' . ` 1 1 Est del Coll de la Ftuabe, formada per un únic pou de 30 m.
. t _ ‘ ,_ . 1 ._ ¿ sense topografiar.
. _ «; ., ,§�  SECTOR — X
‘ —, ‘ ·�'  r
- . �ivël  å�r
.' · . \' . tr �'  “ =..·' ~`—
- �_'j  - _,. .' =; r' r' Plataforma superior que s'estén entre les
—. J ,J_ ��fk  1 ,_x crestes de Fluabe de Bernera pel Nord i el Puntal de
lv þ g ·†·: j�`  ~‘.g��§·,ï,,,»·  % `_ Š ;'\‘A;‘;†" l\/leyodiya al Sudnlvlorfològicament aquest sector esta
' “ ‘ , I ‘ ·` J r _ �}  '_ , compost en superficie per calcaries amb noduls de sile�c
·~ '¿_.·,`¿«_;��  r V ` ‘ t _. q v I Es troba extremadament fracturat i erosionat per |’acciO
�ã�j  · , -•‘- sp W" · constant de la neu i el gel, així Com les fortes tensions que
«,’ ÉE ::1 -`°`�;"  ’°"g��;  3, · ` els plegaments produi'ren en el sector.
J. ;¿;ñ_;,—;.# . .»- �`  �  . __ ta ÉJ;. Ç.,
, _ · _ �  " �  X-1: Petita esquerda`qu'e assolelx els -11 m.
1 { _ À “ _ ,;•x —. _ . y_ — acabant en un tap de neu. Esta situada a Ientrada de Ia
·'*__ . L.; ÍA ¿_Ž1 t, J �  ot — plataforma, un Cop superada la tartera que puja des del
_ ' —. _ . Ö ' . ""t, tš q Ïïg. refugi forestal, La Paul, en el camí de Lizara al Bisaurin.
` "‘/` I ·_·`* ._ "-�  I ` ` Ijl:
” _ 3'�  ` õ·. 41 \ ' t �fv  Ï. ` X—2: Llarga esquerda que arriba a -14 m.a la base
1 41:7 ‘ d’un tap de neu. Situada a 15 m. al Sud de la X-1.
' ` ’ _· ' _ _ ‘<�`t'_��ï.î:_  ÏQÏ . LV ;•
_ ~ — X-3: Cavitat amb dues amples boques circulars
�  1 `�  ` que donen accés a«un P-25, obstrui't per un tap de neu. Es
troba a 30 m. al Sud de l’X-2.
SECTOR V X-4-5-6: Llarga esquerda d’uns 20 m. de longitud amb
dos envans que la separen en tres pous de 11, 15, i 19 m.
ES tracta d’una estreta franja localitzada entre el coll Ve$F>e011V8Vnen1- Tata alla e$ trobam 18P81$ pel nau 1 b10e$·
ee la Fluabe E el eeetorr. Aquest sector oepta les abundants Esta situada a uns 30 m— a 1’Est del ×—2—
aportacions de regim nival que provenen del coll de la Ruabe
(divisòria entre la Foya d’AragüeS i el sector X). X'7ï peu C11'Cu1e" que e$$01e1× als *12 Vn· quedenî
obstrui't per un tap de neu. Situat a uns 20 m. al Nord de
V-1 : Pozo de lo Foyci. Cavitat de desenvolupament 1�X'6�
vertical amb forta corrent d’aire, formada per sis pous. A la
base del primer P-1 1, la desobstrucció d’un pas estret entre X·8¢ 1°e1118 e$queVd8 que arriba 81’$ '1 4 Vn�—  lueî On
blocs ens donà pag fins a ta eapçalera rgrun P�57,  amb hi ha un tap de neu. Esta situada a 25 m. a l’Est de l’X-5.
bastant perill de Caiguda de pedres. Un cop a la base, una
nova desobstrucció ens permet accedira un P�8,  on trobem X�9ï  POU da �9  n1— 3 10 fn— 3 l’ESt de 1'X�8.
un ampli meandre amb una aportació d'aigua que Cal
remuntar uns quants metres. En aquest meandre, i prop de X—10�1  1 -12: 1-18198 e$queVd8 an 18 que aa farman tres
la base del P�8  trobem un pas melt eetret en va eer precís cavitats, assolint unes fondàries respectives de -15, -2, Í -
passar varies hores per desobstrulr-lo, i que és just a la 14 1"n· ES troben 3 15 m. 31 Sud de |’X—8.
capçalera d’un P-19, tot seguit hi ha un Fš-5, en aquest punt
ens trobem a la Cota -102 m. Des d’ací surt una galeria X—13�14�15=  ES tracta d'une eequerde 113'Qa que
remuntant amb fort pendent i corrent d’aire fins a la Cota PVe$en18 tres bqqueer 1e$ quals queden unldee 8 1'1n1eF10F-
-66 m., uns metres abans i en un ressalt no remuntant es el UenîF8d3 e$ 18 des da 18 PV0PeV8 e8V1181 ×'15· †`n1118nÇ8n1
punt per on arriba el fort corrent d’aire. Situats de nou a la un R'4· 11'0b8n1'n0$ e e0n11nu8C1Ó une V81nP8 que an fort
Cota -102 m, Continuem baixgnt per un meandre estret fins desnivell, ens situa a la base d’un ressalt remuntant i força
arribar a un R�6  que ens abøca a una petita eata eeberta estret de 6 m., que ens situa en un estret laminadorvertical
de reng, punt on assolim la oote de mèx�me  rono�r�e  de ne da 30 om d’amr>1ada 1 una 6 rr1—da1<>r~gitUd.pas del sandvitx,
Cavitat a -117 m. Aquesta Cavitat està situada a uns 20 m. Å 1`811Fe C0$18111’0ben'1 un 1°�16.  813 eeV8 beee un estret Pee
del campament, inetaiiext e la Foya. Aquesta Cavitat tou qua ha astat daaabatruit amb Vaiuda dals campanva da 1’1îC
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Tortosa i del GES-CNIB. Aquest dóna accés a la Capçalera
d’un P-8. Un curt i estret meandre ens situa a l’Última vertical
de -50 m., de dimensions força espectaculars, l després,
d’un ressalt de 3 m., ens trobem ala Cota -87 m., on hi ha
|’entrada d’un altre meandre molt estret, per on s’avança , ,` . 3 U
fins a la Cota -89 m.; lloc on per poder Continuar, primer "ý °
caldrà fer una nova desobstrucció. ., — “
X-l 6-l 7: Cavitat formada perdues boques, separades 7 .. �  '
ambdues per un pont de roca i que s�uneixen  a -11 m. ï · ` �  . 6
formant un Únic pou el qual assoleix els -30 m. passant , “ , ,,¿
entre la roca i el gel, la Cavitat s’aCaba en una petita sala de ‘ 7 ·’Ï , V ` V �  `“ ,
bloos. Està situada a 20 m. al Nord de l’X-15. š{· ��  , _ -—.— “ ?'
Ã ?r' t — `F ,1 �;‘
X-l 8: Petita esquerda de -6 m..A15m.al SE de l’X-13. ,0 ‘à A I . . _
X-l9: Enfonsament en la confluència de dues , . 1 _ �  A ~' V ,è.
egquerdes assollnt els -7 m.. ES tføbêt 8 30 m— 3 l’ESt de l`X' I 7% ' ` u T bß
15. . . ,,_~_
î�  ·» †. ’ �i
X�20:  Cavitata la que s’aCCedeix mitjançant un pas § ( j ·_*Í‘î‘Ï`Ï;,,. , , ’Í
molt estret, darrere del qual s�obre  un P-25, a la base . ,;. ,
d’aquest trobem un meandre molt estret que arriba als -28 LÓ Q Å I `
m.. Està situata20 m. a l’Est de l’X—14. �  — �  ‘ F ' �“"  Ï 7 V
X—2l: Estreta esquerda de redu'Ídes dimensions, °7" "
doncs te -10 m. i s’han sondejat 5 m. més. Es troba a 20 m. __, "` »° “
�i  SE de i'x—2O. �_  " ——-· »‘ .
X-22: Chelero olto de Bernero. La seva boca és
la més gran de tota la zona. Està formada per una esquerda
d’uns 50 m. de llargada i uns 10 m. d’amplada mitjana,
mentre que té uns 15 m. de fondària fins un tap de neu que
omple tota la seva base. En l�extrem  Sud un pas entre la
neu ens permet davallar verticalment fins a la Cota -60 m.,
amb tres fraccionaments. En aquest punt arribem
sorprenentment a un colze d’un meandre aotiu (l’ÚniC del
sector).Riu amunt podem progressar un Centenar de metres X-24: Estreta i llarga esquerda plena de bloos al
seguint l’estret meandre fins un sifó de redu'Ídes dimensions. seu tons, arriba als -7 m. Està situada a 5 m. al Sud de l’X-
Tornant a la base del P-60, i seguint riu avall, ràpidament 23.
trobem un Ft-3. Seguint pel meandre, aviat s'eixampla i ens
trobem en una oòmoda galeria que als 15 m. baixa X-25: Llarga esquerdaformada pertres boques que
ràpidament el sostre fins un laminador, on el riu quasi nega s�uneixen  a -10 m. sobre una Cornisa, sota d’aquesta un
el pas. A l’altre Costat del pas i després de 20 m. trobem P-6 ens porta a una suau rampa de bloos que en el seu
unes galeries fòssils amb gran quantitat de fang (galeries fons arriba als -18 m. La Cavitat es troba a 10 m. a l’Est de
de la xocolata), i que queden obstru'Ídes per bloos. A l’iniCi l’X—23.
d’aquestes galeries el riu es perd per un pas molt estret
infranquejable, formant una Cascada. Però seguint per X—2ó: Llarga i estreta esquerda que als -13 m.
l�esquerda  sense baixar, una desobstrucció ens ha permès queda tapada per la neu. Esta a 10 m. al Sud de l’X-25.
tornar a accedir al riu (inioi del Cam/'a l'infern) en una zona
de ressalts, després d’una successió de passos molt estrets X-27: Petita esquerda de -7 m. Situada a 20 m. al
que dificulten força la progressió fins el punt en que sols un NE de l�X-25.
membre de l�equip  de punta va poder Continuar, (el segon
va quedar atrapat bloquejant el pas durant més d’una hora, X—28: Esquerda amb acumulació de blocs a la
fins que se li va poder fer arribar un martell per poder-se Capçalera , a sota dels quals trobem un R—5i un Fš-4, on
deslliurar). Passat aquest pas s’han superat dos pous de — queda tapat per pedres. Situat a 10 m. al Nord de l’X-27.
5 m., i l�exploraCió  ha quedat aturada davant un nou pas
estret a -95 m. de fondària, ala Capçalera d’un nou pou per X—29/A: Petita esquerda de -6 m. situada a 25 m. al
on es precipita el riu. (exploració en Curs). NO de l’X-28.
X-23: Petita Cavitat que assoleix els -6 m.. Es troba X—29/B: Pou de -6 m. tapat per bloos. Es troba al Costat
a 10 m. al NO de l’X-22. de l’anterior.
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X-30: Esquerda de -16 m. de fondària amb un tap a -15 m., quedant obturada en aquest punt. Tornant de nou
de neu al fons. Està situada a 15 m. al SO dels X-29. ala base del P-5, es pot remuntar la rampa fins la Cota +5,
aquest punt ha d’estar molt proper a Ia Cresta. La Cavitat
X-3i : Petita esquerda de -8 m. Es troba a 10 m. a està situada en una canal al vessant Nord de les orestes
|’Oest de l’X�27.  de La Ruabe.
X—32: Esquerda que mitjançant diferents passos Z-2: POZO DE LOS SARRIOS. Cavitat formada
entre blocs i ressalts, permet davallar fins a -13 m. Està a per diversos pous i galeries que assoleixen els -117 m. de
20 m. al NE de l’X-28. fondaria. llentrada ès un ampli P-15 de forma circular i uns
5 m. de diametre, oberta la base d‘una placa de roca llisa
X—3I3: Pou de -10 m. de fondària. Es troba a 10 m. situada a sota de les crestes, ès visible des dela zona de la
al NO de l’X-32. Foya on es va insta|·iar el Campament. A la base del P�15
un estret meandre dóna pas a un P-11, a la seva base
X-34; Llarga i estreta esquerda que despres d’un trobem un replà on s�obren  les dues boques del següent
P-10 ens porta a una pronunciada rampa de blocs i un P�52  , que despres de diversos fraccionaments ens situa
ressalt ens deixa ala Cota -12 m. en un meandre amb ressalts, fins arribar a un, en que uns
Colzes molt tancats Í estrets ens impedeixen seguir Cap a
una evident Continuació a la Cota -103 m. Tornant a la base
del P-52 i a uns 15 m. del terra, mitjançant un pendol,
SECTOR _ Y accedim a una finestra, darrera la qual apareix una important
galeria que segueix en sentit transversal, (aquesta esta
formada pels contactes d’una falla) de 10 m. d'amplada i 6
zmroxma�a  perlescrestessituadesa|’Oestdela 'm— d’=±'<;a<la sn †<>tm3 ds F>r°~U~°i@<l3 rampa ds t>'°<>S
iztuatae de Berneray taneant dleixa manera, el seetei ,,X,, inestables fins arribar a un punt en que tres enormes e
pel Nord. l\/lorfològicament aquestes orestes són en realitat inestables plees ens barrert sl pss�  lssmps svsll seguim
els mateixos estrats que trobem a la plataforma del sector fins uns pellls ssls en pel un pss entre plees enllem s uns
,.X,,! però aqui estan en disposició tetaiment vertical, altra petita sala lateral, per on arribem a la Cota —117 m.
desplomant-se Cap el Nord per una important cinglera fins
eis plans de Mistresa- Z-3: important Cavitat de grans dimensions que
assoleix els -80 m. de fondària, entre una gran acumulacio
v_it petit eenduete de 6 m_ de teneitud due de neu. Es pot accedir perdues bOques.Una situadaapeu
travessa la Cresta en la seva part superior. Situada prop del de paret l llslns s uns 20 m· pel esmunl�  A te eets "le m· l
eeii de la Ruabet per uns pous laterals mitjançant un pendol, s’accedeix a un
estret meandre, on un pas molt estret tant sols va permetre
Y-2; Cavitat d’un sol pou de 40 m. de fondària, on que nl pegues pssssl uns pelsens mell pnms· un eep s
hi habiten bastants gralles. Situada en una placa inclinada llsllle eeslsl sl mesnele eenllnus llns un l:l‘s « sl eusl« ne
en ta vessant Sud de ta Cresta i a 60 m_ al Nord de t·X_t7_ va esser davallat per manca de material, quedant oberta
una continuació torça evident. Aquesta Cavitat esta situada
Y_3i petita eeva d~uns 10 m_ situada a i·eXttem a uns 60 m. a l’Est del Z�2  i a la mateixa alçada ala Cinglera.
Est del sector «Y>>, al final de la tartera que puja del refugi
teiestat t_a paut Z-4: A 15 m. a |’Est del Z—3 s’obre la boca d’acces
a un P—12 el qual queda tapat, mitjançant una escalada de
Y-4: Cavitat que arriba als 41 m. de fondària. Està e m·» accedim s un leplst per en peeem segull pslxenlpel
format per una vertical de -24 m. enllaçant per una curta un l:l‘2» nns arribem un pss mell estret en sleple sl seguem
rampa amb una vertical de -14 m., on un tap de neu omple peu de ‘5e m·r sl qußlsstõ sepsrsl pernil Vepls als '2e V“·
una gran part del pOu_ Esta situada a 50 m_ al Nord de En aquest punt una finestra dona acces a un pou lateral
i»X_33_ que torna a enllaçar amb el pou principal. Abans d’arribar
a Ia base del P—50, a uns 6 m. del terra, fent un pendol
accedim a un P-12 (pou de les bit//es) on trobem dos
importants noduls de sílex totalment esferics, a la seva
SECTOR * Z base, Cota �  77 m. un pas impenetrable ens na permès
sondejar 20 m. més.
Esta format per la Cresta de La Fluabe de Bernera Z_5; petita Cavitat dg -8 m_ amb una anitada an
que limita al Nord amb el Valle de los Sarrios, a l’Oest amb forma aa Cava _ Situadg a una QQO m, a ri�si  dai Z.4 Sgguirit
el Coll de l.a Ftuabe (sectorY), al Sud ambla Foya d'AragÚes Ia Cingjeta
(sectors V, i T) i a l’Est amb el Coll d’EstarrÚn.
l\/lorfològicament es tracta de la mateixa formació que el Z-6-7: Llarga esquerda, amb cinc boques que es
sector Y, però separada d’aquesta per una important falla. comuniquen entre elles. Punt on trobem una important
�  acumulacio de neu que omple tota la base (Cota màxima �
Z—i: Per un P�5  obert al mig d’una Canal accedim 25 m.). Situada a una plataforma a 150 m., a |’Est de les
a una torta rampa de blocs que en sentit descendent arriba anteriors cavitats, sobre la zona Est de Ia Foya.
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2-8; petita œva de -5 m. A 20 m. �i  Nord del z�õ.  POZO LA CHELER/—\— Le eeve beee qàmpliee
dimensions dóna aocés a un pou de -16 m., on el terra ès
2-9; Petita esquerda similar al Z-6 de�14m.apoCs  format Pef Un�  Yãmp�  dë lleu le Quäl S�0bV@  3 ull POU de
metres et |'Est dequeste -18’5 m. estant tot Cobert de gel. En aquest punt trobem un
replà, des d’on es baixa l'Últim pou de �17’5  m. A la base
2-10; Cemjum dg petites eev�tets  ebertes en une trobem una galeria de roca i gel, que despres d’un Curt
falla, la mes important arriba a -8 m., està situada molt a VECOFVGQUÍ êûêbê �l  le cete '8O`5 m-
prop del Z�9.
POZO GRAN NAPAZAL. Cavitat formada per un sol
Z—1 1; És la cavitatsituadaa majoraiçada d’aquest peu que bei×e fins e le eete —107 m- qe fondària eetà
5g<;tOr_ S‘Obr9 3 Fgxtgrigr per una grgn bgçg que ens giiug Íl'õCClOl'13Í €I'l tres Í|'í:1lT1S de 16 , 26 l 40 FT1. êpI’OÍÍÍê1l1Í replans
al començament d’una pronunciada rampa de blocs l neu, existents , a partir dels —63 m. trobem grans acumulacions
fins una petita sala a -15 m. Des d‘aCÍ Continuem el descens dë neu �  gel-
per una estreta galeria, i despres de fer una lleugera
desobstrucció assolim els -37 m. La Cavitat està situada 50 PÔZÕ DE LA VENTÅNÅPOU dë '74 m- de �ëmdàliû
m_ s |'Est de| Z—5_ fraccionat als -12 m. al fons del pou un ressalt ens situa a
-77 m., essent aquesta la Cota de màxima profunditat. Als
Z-12; Pettte Cavitat termede per dos peus que -40 m. de descens i mitjançant un pèndol de Cinc metres
s’uneixen a—1O m. E que resta taponada perbiOCS.A 10 m. õ eccedirn e un meandre que i>ei×e fins e te eqte —54 m- A
|*Est <;te| Z—5_ partir d’aCÍ el pas es fa mes estret.
Z-l 3: Per un P�11  i després d’una rampa, arribem PÕZO DE LA JARDWER/\·Peu Öê ·25 m- de Tûndàlî�i
a -16 m. Està situada a 60 m. al SO del 2-6, en una Canal. 00 8lS ·l2 m- @5 trobe QU�$Í  Dlë 96 Qël- A le Dülëî OESÍ Quedê
un espai per on es poden davallar -9 m. mes quedant el
Z-l 4; Esquerda de -6 m. A 10 m. pel damunt del Dêâ bêffêî Dêi Qël
Z-13.
POZO DE LOS GRAJOSA uns 10 m. a l’eSt de I’anterior
està format per un sol pou de -29 m. de fondària. En el fons
es troba una aoumulació de neu.
POZO DEL BLOQUE DE HIELO SUSPEl×lDlDO.Està
$EQTQR NAPAZAL format per un pou de -41 m. on als -25m., es troba un gran
bloc de gel en suspensió per un dels seus Costats es poden
Està situat sota la Cinglera Sud dela que hi ha entre davallar els 16 metres restants, el fons està Cobert de gel.
la penya de l\/leyodiya i el Puntal d’Aisa. La numeració amb
la lletra «l\A» Correspon a l'originaria que va donar el POZO DEL MEANDRO ESTRECHO. Un primer pou
GERSANI atotes les Cavitats que va exploraren el massís. de -5 m. seguit d’un ressalt de -13 m., ens situen en un
estret meandre que no ofereix Cap continuació.
Iv‘l—l ; Situada en un altra zona (SectorT) marcada
per nosaltres Com T-8. POZO DE LAS DOS BOCAS. Es tracta de dos pous
un de -10 m., i |’a|tre de -15 m., que s’uneixen a l'interior, on
/v\-2: GRALLAR DEL PUENTE DE ROCA. Cavitat el terra es una rampa de gel que ens aboca a |’Últim pou de
formada perdos pous units per un estret meandre que arriba -14 m., el qual, està format per l’espai que deixa el gel.
a -94 m. La booa allargada i estreta dóna pas a un P-52
dividit per un replà a-30 m., ala seva base, una pronunciada POZO DE LA NIEVE. Es format per un sol pou de -14
rampa de blocs ens situa a -65 m., on superem un petit m. el qual queda tancat per la neu.
ressalt per arribar a un petit meandre descendent, fins un
P—10sense sortida. Continuant pel meandre trobem un altre POZO DOBLE. Es tracta de dos pous separats per
P—11 a la base del qual assolim els -94 m., de fondària una estreta paret de pedra , al fons ambdós se oomuniquen
màxima. Està situat a uns 70 m., per dessota d’un per un estret pas. En total fa -8 m.de fondària.
característic i visible pont de roca de la Cinglera.
POZO MOSQUITERA. Un ressalt de -4 m. amb el fons
/×/\-7: Cavitat formada per tres pous amb una Cota en pendent, i un nou ressalt de -4 m. ens situen als fons de
màxima de -28 m. d�estretes  dimensions. la Cavitat a -9 m. de fondària.
M-l li ESPELUNGA DE NAPAZAL. Cavitat activa OJO FRESCO DE NAPAZAL Es troba als "//anos de
en curs d’exploraCió on s�han  superat els 1.500 m. de Napaza/’ entre les cotes 2200 Í 2400. La boca de 8 x 1,5 m.
recorregut. Riu avall queda interrompuda la progressió en dóna acces a una galeria de 5 x 1 m. que despres d’uns
un sifó de redu'ides dimensions. Just 5 m. abans del sifó ressalts, i una desobstrucció amb micro explosius la Cavitat
s’han escalat 60 m., de desnivell fins a un pas impenetrable. ens dóna un recorregut de 212 m., i un desnivell de 20 m.
Fliu amunt s’han superat varies Cascades i remuntat diversos (-8 +12,4).
afluents.
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a l’altre Cóstat tenim dues Opcións, Cóntinuar
perla galeria principal, O be seguir per una
galeria que surt per la dreta, si seguim per
___,_ aquesta, baixarem per un tub mO|t estret fins
þ ‘ arribar a una ampla galeria per On pro-
[ . ¿ �  _ ?` gressarem Còmódament , ja que en alguns
' " ,. —e punts les seves mides són de 8 x 4 m., fins
·' arribar a un ressalt ascendent de 5 m. Un
` COp passat aquest, una petita Córnisa ens
s ·j¿, situa davant un P-12. A la seva base ens
— è" t V Ù tróbem una gran acumulació de b|OCs, fent
, # , , · _ la galeria baixada, ames de bastant ampla,
` > Q · ·¿,._. " ¿-_,>, , aquesta va travessant un seguit de sales,
'4**'�  ,_ ” _ ` . en una d’aquestes, una gran CO|ada amb
A 4 fórta rampa ens situa a la COta -65 m., punt
· maxim de fóndaria que s’ha arribat en aquest
seCtOr, i sense póssibilitat aparent de
COntinuaCió.
TOrnat de nOu a la galeria principal,
ens trObem amb una sala, a l’esquerra de
la mateixa lócalitzem dOs nóus itineraris.
El primer en fórma de gatera, Í l’altre
mitjançant un meandre.
El primer d’el|s està fórmat per una galeria bastant
recta 1 de facil prógressió On es varen fer diverses
desObstruCCiOns sense Obtenir resultats pOsitius. llaltra ,
SEQTQR QRAN PARET DE MEYQDWA despres d�un  petit ensórrament, aCCedeiX a un meandre
de 2 X O’6O m. el qual ens permet d’avançar amb relativa
COmOditat fins arribar a un pas mes estret On tOrnem a
COVACHA DE LA CASCAJERA. Una galeria ascendent retróbar la Caracteristica Córrent d'aire, a l’altre COstat una
de 16 m. de lóngitud, amb una secció de 6 x 8 m Cónfórmen módesta galeria amb dOs Canvis de sentit de 1109 i una
el tótal de la Cavitat. fórta baixada, ens situa davant un R-7 m. A la seva base
seguim pel mig d’uns b|OCs i amb fOrta baixada, a pOCs
I\/1-3; Cavitat amb dues bóques, una en fórma de metres a I’esquerra i al Cóstat de la paret tróbem una fissura
Cóva a peu de paret i l’a|tra a dalt del Cingle, 33 metres pel per On surt un fOrt COrrent d'aire, Pas dels TOrtOSÍns (aquest
damunt. Des de la bOCa inferiór, una rampa ens pórta al pas va necessitar |’ajuda dels Cómpanys de l’EC TOrtOsa
punt final a -48 m. pertal de feruna dura desObstruCCió).Seguint perla galeria,
aquesta va reduint les seves dimensións, i despres d’alguns
N\—5: Cóva de 144 m. de recórregut. Es tróba a 50 passos estrets, s’arriba a la sala /l/laneken-pis, On en un
m. al NOrd de la l\/l-4. lateral es troba un sifó. _
Tórnant-nós a situar al pas dels tOrtOsins , ens
Nl-4: ESPELUNGA DE MEYODIYA. La bOCa de la ficarem per una esquerda On la prógressió es lenta e incò-
Cavitat d’uns 8 x 3 metres, es tróba situada a la paret i a uns mOda per l’estretOr de la galeria. Avancem hóritzóntalment
5 m. d'aIçada, una Curta rampa ascendent ens situa davant uns tres metres fins que ens permet baixar dOs metres per
un ressalt. En aquest punt tenim dues póssibilitats de arribara uns blOCs. En aquests b|OCs, i despres de fer una
prógressió, O be superem el ressalt, O seguim per la dreta Cómplicada COntOrsió, aCCedim entre mig d’elIs a un l|OC
per un COnduCte freatic amb el terra ple de fang. Seguint mes ample per On baixarem uns vuit metres, lócalitzant la
peraquestcónducte s’arrlba a la Capçalera d’un P-14, ala Córda fixa per baixar un P�13.  Aquest pOu Ofereix dues
seva base un pas estret per On Circula una fórta COrrent OpCiOns, baixar�|O  en la seva tOtalitatOaCCedira una galeria
d’aire ens permet accedir a una galeria de redui`des penjada mitjançant un pendol als nOu metres de descens.
dimensións, trObant—nOsa l'esquerra una bifurCaCió.Situats Aquesta galeria, al principi, el terra esta CObert de blOCs
de nOu al ressalt de l�entrada,  un COp superat aquest, la amb alguns passos delicats fins arribat a un gran
galeria Cóntinua amb unes dimensións de 3 x 1’5 m., i ensórrament, On seguim pel Cóstat esquerre remuntant uns
despres d’una gatera i dOs ressalts Curts ens situen en un CinC metres 1 ens situem en una galeria On en Ia paret
nOu ressalt de 5 m. (COrda fixa). Un COp superat aquest tróbem restes de mirall de falla. Cóntinuem per la galeria
ressalt, Ia galeria s'estreny amb dOs passos mOlt estrets de blOCs i de seguida es fa estreta i es desfóna , avancem a
fins a trObar—nOs ambla galeria que ve dela base del P-14. nivell uns Cinc metres intróduint-nOs en un COnduCte estret
Aquest itinerari , per la seva Cómóditat és el que recómanem idescendent fins arribar a una galeria Caòtica, de módestes
per aCCedir a l’interiOr de Ia Cavitat. dimensións, On es pOt avançar amb mes COmOditat. En
A partird’aCÍes segueix per una galeria d’1 x 2 m. la aquest punt Observem les marques de diferents nivells
qual va guanyant alçada a mida que anem avançant, fins d’inundaCió pOC abans d’arribar a un pas estret ascendent
arribaraunlaminadórón tórnemanótar el fOrt COrrent d’aire, de dOs metres, en una zOna d’abundant fOrmaCió esta-
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lagmítlca. Un cop superat aquest pas accedim a la sala de Fliu amunt, situats de nou a la base del ressalt de 5
l’ou ferrat, on s’hi troba abundant concreció. En un extrem m., es fa una fàcil grimpada de tres metres i ens trobarem
de la sala, un cop passat un gour sec, trobem un nou pas en una amplia galeria de 8 X 4 m. Aquesta ens durà
estret, el qual es va haver de desobstruir, i un cop superat ràpidament fins un gran enfonsament que dóna lloc a un P-
ens trobem amb un meandre desfonat que als pocs metres 13 m., equipat amb dos spits. Als 8 m. fem peu en una gran
quedataponat peruna Colada. Fietornant de nou ala vertical marmita fòssil. Superant un ressalt recuperem la galeria,
i baixant fins el fons, es fa peu als 13 m. des de |’spit i passat l’enfonsament, trObant�nOs  una galeria amb les
avancem per una galeria de 5 x 2 metres, trobant-nos en mateixes característiques que l’anterior durant algunes
alguns punt enfonsaments, els quals han esdevingut pous centenes de metres Í que acaba quedant tancada pels
que encara no han estat davallats Í que deuen comunicar sediments, aquesta galeria s’anomena galeria del Gobi, i
amb el sector del riu no—u-sents. està sense topografiar.
La progressió pel meandre delpolvo gris ès còmoda, Situats de nou ala Corda i baixant fins el fons, arribem
i ràpidament s’arriba a la sala negra. Si pugem perla rampa, a un tram anomenat rio /OcO, on l’aigua ha excavat el llit del
trobarem una delicada grimpada que ens situarà a l'entrada riu amb molta vistositat. Seguim avançant per aquest sector
d’un meandre bastant estret i de Curt recorregut. trobant un P-7 m., i un P-5 m., els quals, ens permeten
En sentit contrari, baixarem la rampa d‘uns set retrobar el llit del riu amb un eixamplament del meandre,
metres amb un pou a la dreta, introduint-nos en una ga- donant forma a una petita sala on trobem la pedra piramidal
leria plena de blocs, on als pocs metres trobem una nova que ens barra el pas en el sector de riu avall.
galeria a la dreta, que despres d�alguns  ressalts, ens durà Seguim remuntant el riu pel meandre, anomenat
a unes galeries molt amples i zones amb nivells d’inundació. sueños de oro, amb una secció de galeria de 3 X 1 m., tant
Aquesta zona la denominem galeria Dragon Kang. sols interromput per dos petits ensorraments que originen
Situats de nou a la galeria principal aquesta es Curts passos estrets entre blocs. En arribar aquí, hi ha un
presenta molt gran i amb el sòl Cobert de sorra, observant tram molt polit, on l’aigua circula amb mes velocitat, donant
abundants formes d’erosió tant en el sostre com en les lloc a un sector escalonat anomenat los Oscuros, un cop
parets. Ftàpidament s�arriba  a un ressalt de 5 m., a la seva passats aquests, entrem en una zona on lafisonomia canvia
base tenim dues opcions, la primera ès un P-12 que ens totalment. El riu es perd i una galeria de 4 X 2 m., plena de
durà al riu. La segona, mitjançant una grimpada de tres blocs segueix durant 125 m., durant els quals, sempre ens
metres ens permet l'exploració riu amunt. acompanya una Constant corrent d’aire, som a la galeria de
Una instal-lació natural ens serveix per davallar el la frescura, i al final d’aquesta, trobem la sala de la
pou, el qual té un replà als 5 m. Un cop ala base avancem ressonància. Uns 30 m. abans d`arribar a la sala hi ha una
un Curt tram fins a trobar un enfonsament, en baixar�lo  estreta galeria de difícil progressió que comunica amb la
trobarem un pas estret vertical i ens situarem al llit del riu. capçalera del ressalt de 8 m. evitant d’aquesta manera la
El corrent ès tant minso que no s’arriba a escoltar el soroll sala de la ressonància.
de l’aigua. Ens trobem en una galeria de 1’5 X 2 m. amb el A Ia sala trobem dos aportacions d‘aigua, l’origen
sòl ple de blocs i fang, si seguim riu amunt podem passar dels quals encara desconeixem. Uaportació que ve per la
entre blocs durant uns metres fins arribar a un gran bloc dreta es pot remuntar un R+6 m., una rampa de blocs, i un
piramidal, el qual ens barra el pas, podent-se visualitzar un nou H+6 m., i ens situa ala base d’un pou desconegut per
gran espai a |’altra banda. Si pel contrari seguim riu avall, on veiem caure l�aigua  des d’una alçada indeterminada,
no caldrà fer el pas anterior, seguirem a nivell pel meandre pertant, hem començat afer una escalada que de moment
desfonat avançant en oposició fins a trobar de nou el sòl, ha permès assolir uns 15 m. d’altura, sense arribar encara,
fent d’aquesta manera el recorregut mes fàcil. Nles endavant a la capçalera del saltant d’aigua.
trobarem un nou enfonsament (des d`ambdós enfon- Ilaportació que tenim davant, cau per un estreti
saments, una galeria caòtica recorre el tram descrit a nivell Curt passadís, passar per ell ens suposarà, depenent de
de riu) des d’on podrem accedir més còmodament al riu l’èpoCa de l’any, una bona remullada. Un cop creuat, trobem
despres de desgrimpar uns sis metres. un ressalt ascendent (Corda fixa), que un cop superat ens
A partir d’aquest punt continuem per la galeria situa en una rampa de blocs, un gir de 909 a la dreta i un
anomenada riu no-U-sents, passant per un ensorrament de pas ascendent per un bloc falcat, ens dóna acces a una
blocs, un tram ensorrat i després d’una desgrimpada de galeria de 4 X 2 m., amb el sòl Cobert de petits blocs, on
tres metres accedirem a una galeria còmoda, on trobarem tornarem a recuperar el corrent d’aÍre, la galeria augmenta
el riu amb algun ensorrament al llarg del seu recorregut. de dimensions i el sòl es Cobert de sorra fina.
Seguidamentsaccedeix a una sala plena de blocs. Passada Seguidament trobem una nova derivació. Si seguim per la
aquesta, un ressalt seguit d’un pas estret ens situa en una dreta entrarem en una bonica galeria de formes capritxoses
galeria de4x2 m.on tornem atrobarel riu.Seguim avançant i el terra sorrenc, amb unes rnides de 5 x 2 m., durant els
fins a trobar un nou enfonsament, el qual comporta un primers 40 m., per anar-se reduint poc a poc. Es passa un
ressalt de 8 m. Un cop baixat fins al fons trobem de nou el pas estret on els sediments quasi tapen la galeria, i entrem
riu, un pas entre blocs ens permet accedir a unes gateres en una curta però bonica galeria anomenada els tres u//als,
per on es perd el riu, però la seva estretor no permet passar. per les seves tres grans estalactites blanques existents.
A dos metres del fons del ressalt, una modesta galeria Si ens situem en la ramificació anterior, seguirem
caòtica seguida d’un pas estret, ens situa en una galeria en sentit contrari per una galeria de notables dimensions
molt àmplia, en alguns punts arriba a fer 7 X 4 m. i el nivell arribant a trobar seccions des de 12 X 6 m. fins a 1’5 X 6 m.
d’inundaCió arriba afer1 m. d’alçada.Arribanta la sala dels el terra està compost per una fina capa de sediments,
avets de fang, es posa puntfina|a|�eXp|oració  d’aquest sector. alguns trams amb formacions i sempre acompanyats pel
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característic corrent d’aire, tot això durant 250 m., on
s’anomena Como Pedro por Su Casa. Tot seguit arribem a
una estretor degut a unes colades, reduint-se la secció fins
0’75 x 1’5 m. durant uns 15 m. Seguim per una galeria alta
de nomes un metre d’ample, interrompuda per un petit
ressalt i un bloc despres, darrere el qual, la galeria fa dos V ' ,
angles de 909. Entrem en una galeria on trobem un pou _ __, ·�  �Í  _. . o ‘ _ A.
que resta per explorar, per l’esquerra avancem fins un ressalt ` . ·» ` _, É
de 2 m., amb les parets cobertes de formació , un nou ressalt Å · ' ' É ¿»_
ens situa davant d’un gran bloc que ocupa tota la galeria ;�';;  / �  { _ Tr `
quedant un passadís a cada costat. Continuem per la dreta “ _ ,¿.
remuntant uns sis metres per tal d’arribar a una gran ` Ã Š
estalagmita, la galeria es desfona donant lloc a un pou per '�g  _ _,.�  ;
on Cau una aportació d’aigua que ve del sostre, i del que no �î.  { " —
es coneix la procedència. Creuem el pou mitjançant un ` —' ;_ V î�  u
passamà de vuit metres i recuperem de nou el terra, aquest L ,_ · — vi}:
ocupat per blocs de totes les mides. Remuntem una forta ,, .í ` gã
rampa de blocs que arriba fins el sostre, deixant només un ` ¿ `À ./L
pas estret per on circula |’aire a gran pressió, en aquest ·?�  _
punt trobem una nova rampa de blocs, cap avall trobem un , °�jF�  7 _ Í.- ·_ —'
pou de 30 m. que ens situa ala base del pou de l’enllaç. En V t g ’ · _ 44
sentit Contrari entrem a la sala Lizara, la qual es troba ‘ " ~t.J_. Q q x�  ’
totalment ocupada per blocs. Per tal de poder continuar, ` ` _ { '_
tindrem de baixar fins el fons de la sala. En el seu extrem ' , Ï_ ` _· ._
Oest es troben dues Continuacions, a |’esquerra un meandre ~4 _ — ‘ )
caòtic desfonat, que als pocs metres es tallat perun pou de 1 `· V�  �'_  · ` 4 " 'J,
-30 m., aquest es pot franquejar per la dreta, i es segueix , ` _ �
per un meandre estret d’eSCàs recorregut, que comunica .'¿. r 5* Q ,, .-—lÏ¿_ `
amb la capçalera d’un altre pou, observant diversos nivells uî
superiors. ,,v_ Z _‘ `·'l ` ' �  0 t
Retornant a la capçalera del primer pou de -30 m., r*"Š¿· Ñ {
al seu fons trobem una forta rampa ascendent que ens situa ; �*  À
a la capçalera del següent pou de 20 m., a la base del
qual, prosseguim per una galeria a diferents nivells que ens ·Ï± · L
durà fins la base del pou de I’enl|aç.
Tornant de nou a la sala Lizara, si seguim per Ia
dreta ens introduirem en una petita galeria, que passant que ens durà fins Ia sala del guix.
perentre uns blocs, remunta uns quatre metres, pertrobar- En aquesta sala s’hi troben varies possibilitats de
nos amb un nivell més ampli. Seguim per un tram on el sòl continuació.També s'hi troba la galeria el contacte que puja
està ple de blocs de tota mena i amb una secció de 4 X 2 fins els +65 m, i que de moment es Ia cota més alta de la
m., per espai d’uns 45 m., fins arribar a una nova bifurcació cavitat.
a l’eSquerra, aquesta és la galeria dels passamans. Si Per continuar cal introduir-se per una galeria molt
seguim per la galeria principal, remuntarem una rampa de amagada anomenada noche de autos, situada a l'esquerra,
blocs, que tot seguit baixa bruscament, per arribar a una just a l’extrem de la sala i al començament d’una pro-
zona que queda totalment tancada. Allà ens trobem una nunciada rampa. Aquesta galeria té les mateixes Carac-
cambra on el terra està ple d’ossos i on va ésser trobat un teristiques que l’anteriOr i la progressió és molt ràpida fins
cap de rat-penat. a la capçalera del pou Chupa�chupS,  de -80 m. de fondària.
Si Continuem per la bifurcació de l’esquerra ens Si Continuem per la galeria, trobem un pou de-10 m. i
trobarem amb un meandre de 8 x 2 m. de secció i el terra accedim a la galeria els Cyc/Ops, des d�ací,  una galeria amb
bastant llis, fins arribar al primer dels tres enfonsaments, fort pendent, ens durà fins un pou inclinat de -15 m., a la
que es troben abans d’arribar al pou de l’enIlaç de -45 m., base del qual, trobem un ressalt de -5 m, (instal·lació fixa),
que permet la unió amb les galeries inferiors. Els tres un cop superat aquest, s�entra  en una galeria de 8x3 m., a
enfonsaments, estan units entre ells per un nivell, entremig la dreta, un nou ressalt (instal-lació fixa), ens condueix fins
de galeries d’exigÚes dimensions, amb un recorregut de una petita galeria ascendent, la qual seguirem per espai de
500 m.Per avançar cap a l'interior de Ia cavitat tenim dues 40 m., trobant en aquest punt un Colze a |’esquerra (en
possibilitats, el camí superior i I’inferior. El superior nosaltres aquest punt es troba una corda de 15 m. Pocs metres més
el fem servir per l’anada, per la seva comoditat, i l’inferiOr endavant la galeria es tanca, per la dreta una petita galeria
per la tornada. Per continuar pel nivell superior cal davallar descendent, ens durà fins una acumulació de fang i aigua.
el pou de l‘en||aç de 15 m., on trobarem una galeria que Fšetornant al punt on es troba la corda, i un cop davallat el
seguirem fins trobar un ressalt ascendentde 8m., (instal-lat pou, trobem una galeria amb fort pendent i un petit ressalt,
fix). Superat aquest pas, arribarem a la galeria de las prisas que un cop superat ens situen en un meandre de 1’75 X
d’uns 400 m. de recorregut, iuna secció mínima de 12 X1 m, O’70 m. cle secció, que als pocs metres queda obstru`i`t.
34



Aixi mateix, de Ia sala del guix fins al pou ChUpa�chups  dos cabals seguint per una galeria inclinada de 4 X 2 m.,
existeix a un nivell superior, una galeria que els comunica, intensament erosionada, fins arribar al següent pou de -30
és el meandre Aleix. Per continuar cal baixar el pou chupa�  m. Ia C/au de tretze, tres “spits" ens asseguren el descens
Chups, el qual es troba fraccionat en dos trams i una tirada aeri fins arribar a una gran sala, fent peu en una forta rampa
aèria de -60 m.,amb una secció cilindrica de 10 m. Aquest de blocs, al final de la qual trobem dos opcions de
pou ens situa en el sector inferior al bell mig d’un meandre Continuació. Per l'esquerra es pot seguir per una rampa de
on trobem els primers indicis de circulació d’aigua. Es blocs fins arribar a una galeria caòtica. Al final d’aquesta i
segueix pel meandre buscant un nivell superior, per tal entremig dels blocs, trobem un pou de -10 m., a la seva
d’evitar l�aigua,  fins arribara Ia sa/a del bebedero, aci el riu base trobem una galeria de 8 x 2 m. de secció, per on hi
ja circula amb un bon Cabal. circula un petit Cabal d’aigua, arribant a un punt on es troba
Poc abans d’arribar a la sala hi ha un acusat Colze Cobert de blocs , amb clars signes d‘inundació i per on es
de meandre a un nivell més elevat del normal, on està perd el Curs d’aigua, donant-se aquest sector per acabat.
instal·lat el campament bivac, frutos Secos sueños humedos, Si ens situem de nou a la base del pou dela c/au de Tretze
que ens serveix de recolzament pels atacs punta. i ens guiem pel soroll de l�aigua,  trobarem la capçalera del
Continuant a nivell de riu als pocs metres arribem a pou de -60 m., a la base d’aquest, trobarem un nou pou
la zona anomenada peus humits, on existeix una bassa que no s'ha baixat, situant en aquest punt Ia cota -315 m..
fonda, i el sostre baixa bruscament, deixant una secció de Tornant de nou al pou de |’enllaç, es baixa aquest
només 1’50 x 0’50 m., quedant quasi inundada. Abans mitjançant tres fraccionaments, ala seva base una rampa
d’aquesta zona i mitjançant una escalada de 8 m. ens situem de colada ens porta fins una cru'r'lla, seguint endavant una
en el meandre /a flauta de 120 m. de recorregut i amb una galeria de poca alçada en durà a Ia chimenea Chorrota, on
secció mitja de 0’50 x 7 m., fent-se la progressió força arriba un gran Cabal d’aigua des de la cupula. A l'esquerra,
incòmoda fins arribar a un gir de 909, on trobem un pou de es troben unes galeries de sostres baixos, per on hi apareix
-12 m. instal·lat amb un spit, això ens permet accedir a una aigua, després de recórrer uns 80 m., s�arriba  ala capçalera
galeria on retrobem l’aigua. Als pocs metres entrem a la d’un pou, amb una aportació d’aigua.A la dreta trobem una
sala /’aÍgüera, per on cau l’aigua en cascada i a la base es galeria amb una secció de 6 x 3 m., amb clars signes
perd per un sifó. d’inundació i alguns passos sifonants de 0�30  × 1 m., amb
Seguint per un replà, voregem la sala perla dreta, alguns sectors on s'arriben a seccions de 10 x 5 m. en un
per tal de localitzar un pas estret entre blocs, que ens recorregut que ens situen a la base d�un  pou , continuant
permetrà accedir a una galeria de 2 X 4 m. de secció, amb per una curta galeria, arribem a la base del pou chUpa�
el sol Cobert de blocs, fins arribar a una nova cruïlla. A Chups.
l�esquerra  trobem de nou el riu, que baixa per un estret [
meandre encara per explorar. A la dreta, i darrera uns blocs ZONES LIMITROFES
trobem Ia sala beta blanca. Ouan entrem a la sala, a
l'esquerra trobem uns blocs, darrera els quals, una galeria COVA DE LIZARA Està situada al peu d’una paret de
en porta fins un pou de -7 m. A la base d’aquest trobem un pocs metres d’a|çada, s` accedeix per la carretera que puja
meandre, si el seguim amunt, als pocs metres trobem un des de Corralones fins el refugi de Lizara, en un punt on
enfonsament que ens barra el pas. Si pel contrari anem aquesta forma una corba de 1809 i es troba un arbre amb el
avall, avançarem uns metres acompanyats per |’aigua fins tronc molt gros. A partir d’aci cal seguir per intui'ció ja que
a fer-se impracticable degut a l’estretor. Aquesta aportació no hi ha un camí definit, però la boca es veu baixant per Ia
d’aigua, torna a aparèixer a la meitat del pou de los carretera.
Ca/aderos del gran so/. La cavitat es formada per una galeria més o menys
Ftetornant a Ia sa/a beta blanca, buscarem en la paret recta, amb una derlvació a l’esquerra que dóna a l’exterior.
de davant, un pas entre formacions, ens ajudarà, una franja Seguint perla galeria principal, amb una secció de 6 x 2 m.
blanca que ratlla la paret. Un cop torçat aquest pas, entrarem arribarem a un punt on aquesta resta sedimenta, ala nostra
en una galeria plena deformacions, als pocs metres i trobem dreta remuntem una colada blanca, que ens durà fins a la
un ressalt de 5 m. darrera el qual, trobem la capçalera d’un sa/a del Organi//O, del sòl d’aquesta sala, surt una curta
pou de -12 m. que s'instal·la en unes formacions. Un cop galeria descendent que s’acaba en un petit bassal d’aigua.
baixat, una forta rampa en durà fins la capçalera del pou de L a cavitat te 65,5 m. de recorregut i -13 m. de desnivell.
IOS ca/aderos de/gran so/, de -45 m.fraccionat en tres trams. Cavitat coneguda d’antic i visitada per diversos
A la meitat d’aquest pou rebem l‘aportació d’aigua descrita Grups.
anteriorment l que en èpoques de pluja acostuma a ocupar
gran part del pou essent molt molest pel descens. Con- CUEVA DE LOS CONTRABANDISTAS Prenent com a
tinuem per un meandre amb clars signes de corrosió on punt de referència la carretera que puja a Lizara, quant
i’aigua ocupa tota l’amp|ada de la galeria 0’75x2 m.formant arribem a una corba molt gran orientada al Nord, caldrà
trams amb marmites de poca fondària fins trobar un pou de baixar fins al fons del barranc del riu Osia,des d’acÍ
-11 m. fraccionat en la seva meitat pertal d’evitar |’aigua, la caldrà remuntar el torrent uns 80 m. fins trobar un torrent a
base d’aquest pou és troba plena de blocs on hi trobem el Ia nostra esquerra que la remuntarem uns 20 m., fins trobar
río bebedero, |’altra aportació, i la capçalera d’un pou de �  una paret, dalt de la qual, es troba la cova.
45 m. els naufragats, completament aeri que despres d’un S’accedeix ala cova mitjançant una galeria de 4 x 2
passamàde 5 m. a la capçalera,no aconsegueix evitar |’aigua m., als pocs metres trobem un ressalt de 3 m., seguint per
que es precipita pel pou, essent els últims 20 metres una un fort pendent, que ens situa en un petit llac temporal, i
mullada continua. A la base molt erosionada, s’ajunten els que varia segons |’època de |’any. Passat aquest punt,
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trobem una derivació a |’esquerra, i un ressalt ascendent El pozo de los Rebecos (Z-2) és un graller on actualment
de dos metres, trobant—nOs una sala plena de blocs negres, hi ha un niu de gralles. Uentrada és per un pou de 15 m. al
en un extrem de la sala, una rampa ens porta a una zona final del qual s’ha recollit un carni de l\/lustela sp. que degut
inundada. a la regió on es troba situada Ia Cavitat gairebé es pot
Seguint per la galeria principal, aquesta Canvia de assegurar que és una l\/lustela arminae.També es va recollir
morfologia, presentant signes evidents d’erosió, la secció una mandíbula inferior esquerra de l\/larmota marmota. La
de la galeria va disminuint fins arribarauna zonainundada, troballa més interessan, però ha estat en aquest mateix
essent aquest el punt més baix de la cavitat a -21 m. i 175 avenc, ala Cota -95 m. després del P-15 inicial, un meandre
m de recorregut. estret de 50 m. de recorregut i un P-55m, s’ha trobat les
Cavitat Coneguda d’antic i visitada pel G.G.G. restes de dos óssos Cadells ja que les mandíbules tenien
les dents de llet a la mida de la resta d’osos fa suposar que
NOTA SOBRE RESTES D’OSSOS els exemplars no devien superar els 70 Cm. de llarg. És
El massis de la de Bernera es Caracteritza per ser Curiós que les restes estiguin en aquest punt, ja que l’ÚniCa
Ruabe de materials majoritàriament calcaris. Les forces entrada actual és pel P-15 i ès poc probable que els óssos
tectòniques, junt amb l’aigua i la neu han actuat de tal arribessin a la Capçalera del P-55. En aquest punt hi ha
forma que s'han produït moltes esquerdes, les quals tenen una finestra a 20 m. que dóna pas a una galeria formada a
majoritàriament una direccio concreta. Aquest fet es pot causa d’una falla. Aquesta galeria en la part superior ha
observar sobre tot a la plataforma de calcàries d’algues s’estar a pocs metres de la superfície, però despres de
(punt on estava situat el campament) on hi ha una gran buscar un pas tant a l�exteriorCom  a |‘interior, la recerca va
falla. Aquestes esquerdes són propícies per a que animals ser negativa. El fet de trobar l�esquelet  sencer d’una gralla
de tota mena hi Caiguin i que despres no hi puguin sortir, ja en molt bones condicions ala Cota -110 a |�anterior  galeria,
que les parets són molt llises. És peraquest motiu que si es indica que molt probablement hi ha o hi havia un acces a
baixa a qualsevol esquerda o forat S’hi trobin restes aquesta zona de la Cavitat. llaccés note perquè tenir unes
d’anima|s, majoritàriament ossos. dimensions grans, però el fet que la gralla encara tingues
Durant les nostres Campanyes, hem pogut observar petites restes de carn en descomposició fa deduir que no
bona part de lafauna d’aquestes Contrades com son: lsards hem estat de sort en trobar aquest nou accés. Totes les
(en gran quantitat), Fugines, Gralles, Voltors, algun restes no son molt antigues, però confirmen que en aquells
rapinyaire, ramats d’Ovelles .... en viu. paratges habitaba |’ós i que |’home |’ha desplaçat fins
A les esquerdes de la plataforma, s‘ha trobat praoticament eXtingir—lo dels Pirineus.
pràcticament totes les vertebres d’una ovella Í la banya d’un Aquest fet ens hauria de fer pensar.
isard. A mes a més s’han trobat dos Cranis de gralla
(Pyrrhocorax graculus) i un de Passeriforme indeterminat.
Tambe s’ha trobat un crani d’un l\/lartes sp. que encara
Conserva algunes peces dentals. Suposem que d’un l\/lartes
foina ja que Vhabitat de la zona ès adient per aquesta
especie.
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CAVITATS CQNEGUDES D’A/\/TU\// A
Per Francesc Ftubinat
INTRODUCCIÓ COVA DE LA MONJA
La finalitat del present article no ès altra P
que el de donar a coneixer la situació i topografia d’algunes SITUACIO
cavitats que encara que Conegudes O explorades des de
temps immemorials, aquestes no nan estat mai publicades, Es troba ala serra del l\ÅOflÍ�ROlQ,  al terme municipal
excepció teta del Graller de Picon Bernat , del qual l’autOr de Les Avellanes i Santa Linya, a la Comarca de l.a Noguera.
del present article va publicar una breu nota del mateix als Per anar a la cova, Cal sortir del poble de Vilanova
«FU//s periòdics d’Ír7fOrmaCÍó genera/»,n9 34. El denominador de la Sal en direcció a |'antiC baixador de RENFE, i agafar
comu d’aquestes cavitats es el d’estar situades a les terres la desviació dela dreta en direcció a |’ermita de l\/lontalegre,
de ponent, encara que en diferents Comarques i per tant un Cop arribats ala Cruïlla d’aquesta, seguirem perla pista
en altres tantes serralades. de la dreta fins arribar al coll de Porta, i quan comencem a
, davallar la pista pel vessant nord del |\/lont-roig veurem Ia
R ELACIO DE CAVITATS boca de Ia Cova de/ L/adre penjada ala dreta d’un torrent, a
|’esquerra del mateix i quasi davant d’aquesta Cova es troba
/a Cova de Ia /l/lonja.
LA NOGUERA
Cov�  de lõ Mwnia Coùruenõ�es  um S1†ce222414
Altura S.n.m.: 670m
PALLARS JUSSÀ
Cova del Cable. DESCRIPCIO
Cova del Serpent. ,
, , Es tracta d un conducte de 24 m. de recorregut,
l\/lirador de I lnfern. , .. ., .
Forat dels Cóms estructurat sobrenun pla destratificacio i que ha estat
Grêuêr de picon Bemæ Capturat per I erosio regressiva del torrent.
Cova de Picon Bernat
GRALLERA DE PICON BERNAT
ALT URGELL
Avenc del Pitarell. SITUACIO
Avenc del Coll de Ia Creu .
. ` Seguint perla pista que des del puig de Santa Lis
A
venc superior del COH de Ia Cœu va ala Collada de Colobó, ens tindrem de desviar en arribar
a |’entrada d'aquesta collada per un cami que surt a
PALLARS SOBIRÀ Vesquerra i que es dirigeix a Beniure. uns tres-cents metres
d aquesta cruilla trobarem els inicis d una torrentera, la qual,
Forât del CIOÍ de Cubeœs davallarem per la dreta 3'TTIIÍ]3 alçada, en el punt on Ia
baixada comença a ser mes pronunciada trobarem un pla
on s‘obren les quatre boques de la Cavitat.
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Coordenades UTM S1Tce17OS7S DESCRIPCIÓ
Altura s.n.m. 1390 m. , _ _
M , , , d S t E t d I S Es un Conducte homogeni de 28 metres de llargada i
umclpl 8 en S eve 6 e erge 1’50 m d’aIçada, que ala seva meitat disposa d’una petita
, sala degut a l’enCreuament de dues diaclasi, al final la Cavitat
DESCRIPCIO resta taponada pels sediments.
La Cavitat gaudeix d’una boca principal de 10 x 12
m. i altres tres mes al Nord es per una d’aquestes boques
on es troba la iristallacio per baixar. CQVA DEL SERPENT
Les quatre boques s‘uneixen a |’interior tormant un
pou d’uns 25 m. d’amplada i de -34 m. de fondària, a la SITUACIÓ
seva base unes rampes en ambdues Ciireccions acaben en
unes petites eelee ele `39 m· A la carretera N�26O  al seu pas pel Congost de
Collegats, en direcció a Sort entre el primer i el segon túnel
i quasi davant del cable que Creua la Noguera Pallaresa,
COVA DE PICON BERNAT surt un Corriol a |‘esquerra que remunta ràpidament fins a
situar-se a 725 m. sobre el riu, a partir d’aquest punt el
, Camí segueix mes O menys planer i en direcció al barranc
SITUACIÓ de Sant Pere. La Cavitat es troba ala dreta del Camí i a una
mig hora de Ia carretera.
Cal sortir des del mateix lloc on deixem la pista per
anar a la Grallera de Picon Bernat però tindrem d’anar a Coordenades UTM 31TCG381831
buscar el barranc dela Cometa que es troba més ala dreta, _
la Cova la trobarem al marge esquerre del torrent. Altura S‘n‘m" 7OO M
Municipi Cle la Pobla de Segur.
Ceer�enauee  U'rivi s1†ce17SS7S DE$CRlPC|Ó
Alt . . . 1370 . .
w:a_S_n m m A l’entrada de la Cavitat, s‘han tet algunes obres,
Mum°'p' de sem ESÏBVE de le sarga probablement per tal d’aprofitar-Ia com aixopluc dels
pastors, a |’interior, la Cavitat es formada per una galeria de
, 26 metres de longitud amb una secció mitjana de 3x3 m. i
DESCRIPCIO que al final queda taponada pels sediments, Cal remarcar
Y Ia curiosa forma d’erosió que S’ha fet al sostre dela galeria
Ee treme d ulle Belme de 9 × 3 m- amb un r¢¢<>rr@©U† al llarg del seu recorregut i que de sempre na donat nom a
de 14 m· aquesta Cavitat.
COVA DEL CABLE MIRADOR DE UINFERN
SITUACIÓ SITUACIÓ
A la carretera N-260 entre Pobla de Segur i Gerri de la Pël Camí QUS POFÍ6 8 lê 00Vê dël Sëfpëm, @0 Dlë��
sal, en arribar al primer túnel, seguirem per la carretera puiadõ des de lõ carretera queri arribem õl peu de lõ primera
antiga fins trobar el barranc del Torrent de Llabró, en aquest Cinglera, ens desviarem cap ala dreta i trobarem la Cavitat,
punt, tm eamr baixa rme tm cable amb una cistella que es te boca de ta qual es veu pui�nt-
utilitzat per Creuar el riu, un cop a l�altra  banda anirem riu
amunt durant un centenar de metres i a uns 8 metres per Cûûfdënâdëâ UTM 3TTCG38T836
damunt del mateix trobarem la Cavitat. Ålïufâ $-ñ-m- 690 m·
Municipi dela Pobla de Segur.
Coordenades UTM 31TCG379826 DESCRIPCIO
Altura S·"·m· 510 m- Es tracta d’un Conducte de 8 metres de longitud i
Municipi de Conca de Dalt. 1 m. de secció que als 6 m. gira 909 ala dreta.
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FORAT DELS CÓMS DEsCFuPC'Ó
HISTÒRIA d þa �oea  de r10bx 2 mcr qóna pas a uri pou de 10 mEetrehs
e on ana, a a ase e qua i en e seu ex rem S i
Sembla ser que aquest avenc va ésser explorat per twbem un resserr entre blocs que ens permet eeeeqrr e
primercop per membres de VEDES ala decada dels setanta urle Qererle que va bel�erlr  sn Perlrs Vesserrs rms e s'ruer‘
però va quedar en el més absolut oblit, gràcies a Ia ues e ‘27 m· qererlderre
informació tacilitada pels bombers de la Pobla de Segur,
aquesta cavitat es va poder localitzar i explorar.
Si†UACió
Des del poble de Boixols, ens dirigirem perla pista AVENC SUPERIOR DEL COLL DE LA CREU
que voreja el riu Pujals Cap l’Obaga negra un Cop passada
la gorja, seguirem pel trencall de l’esquerra fins al coll de , ,
Carreu, en aquest punt ens desviarem ala dreta en direcció SITUACIO r DESCRIPCIO
a Hortoneda a Continuació Ia pista segueix un tram on la _ _ r _ r
vall es va obrint per |�esquerra,  quedant la Cingleraala nostra _ Sr ens srruemre 'r€×t€r·°r ds reverre del Cerr de re
dreta, tot seguit la pista va girant a la dreta, en el punt on ereu ' errem rsssegumt reequerde remuntarem 17 metres
gira 1809 a l'esquerra trobarem un camí a la dreta que ens q âlçêdê | 50 dë WCOFFGQUT, ënl ë�quest  punt trobarem. un
portarà tins un pla, des d’acÍ anirem Cap ala dreta a buscar Pes entre brees qure ens 'mrOqu're sn urle eeV'rer Orr h' hè
la cinglera, remuntant aquesta trobarem la cavitat a uns urle fmestra que sebeee e re Cnglere de re Verr de Cebei
ernquente rnerree de drerenere seguint davallant entre blocs aquests acaben barrant—nOs
el pas als -20 m.
Coordenedes UTM er—rCG4er74e Es torça evident que ambdues cavitats estan
estructurades sobre la mateixa esquerda 1 el fet de
Arture S'“�m‘  1650 m' COmuniCar—Se o no, ès tant sols una qüestió de voluntat de
MUNÏCÍPÏ d`Åbe||@ de râ C00C�·  treure blocs, fet aquest que tampoc reportaria Cap novetat
' pel desenvolupament d’aquesta cavitat.
DESCRIPCIO
La boca de 6 x1’5 m. ta una Curta rampa fins a situar-
nos a la capçalera d’un pou de -14 m. a la base del qual
trobem una galeria amb unes notables dimensions 11 X 4
rn., a l'extrem Est trobem una rampa que ens situa en un
nou pou de ·8 m. a Ia base d'aquest una galeria en direcció
Oest queda tancada als 6 metres, per l’Est una rampa plena AVENC DEL PITARELL
d’enderrocs ens portarà fins el tons de la cavitat a -43 m.
HISTÒFIIA
Cavitat explorada per primer Cop a principis dels anys
seixanta per membres del GIE.
H's†ee'A Si†uAció
V Cavitat explorada perprimer Cop aprincipis dels anys Ee trene e uns 150 n,r_ e |·Eer de revenc del COH de
seixanta per membres dela SAS, probablement no atornat re Creu, er peu d·Un petit reeeert reeerree
a estar visitada des de llavors.
SITUACIÓ Žãordenades UTM rí?4leCG558751
ura S.n.m. m.
Des de l\/lontanisell agafarem la pista que porta ala MWWÏCÏPÏ de Cerr de NeVQÓ·
Font Freda, un Cop arribats a Can Pitarell seguirem per la I
pista en direcció als Prats de Carreu, quan arribem a la DESCRIPCIO
primera Corba a |’esquerra hem de seguir per una torrentera
la qual ens durà fins el Pas del coll de la Creu, ala dreta del Una boca de redu'i'des dimensions donen pas a una
coll trobarem la boca de la cavitat. Curta rampa Ia qual s’obre damunt un pou de -7 m. una
nova rampa ens situa davant un pou de -5 m. a partir d’ací
COORDENADES UTM 31TCG557751 la diàclasis es ta molt estreta encara ue entre mi de
q 9
Altura S.n.m. 1530 i 1547 m. blocs es poden davallar alguns metres tins a situar-nos a
Municipi de Coll de Nargó. -23 m. punt aquest de màxima penetració de la cavitat.
86
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Lluís l\/laria VIDAL. Coves Preh/Stòriques de Ia prov/77C/a
HISTÒRIA de L/eida. Conferencia donada en el Centre Excursionista
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Explorada per primer cop per membres de Ia SIE F.GURFll; J.FlOSELL; J.SENENT; Jl\/l.VlCTOFl|A. <<E|
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hi no Cal material. Espe/eo/ògic de Cata/unya. Vol. 1. Alt Urgell. pp 17-107.
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JBORRAS; Jl\/1. l\/IIÑARRO; FTALAVERA. Catà/eg
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túnel del congost de Collegats en direccio a Gerri de la Sal, 6. XXVAnÍversariS/E- CEA. 1961-1986. Baroelona 1986.
trobarem un pont que Creua el Noguera Pallaresa Vagafarem
Í seguirem per la primera desviació a Ia dreta a partir
d’aquest punt creuarem el riu majori ens entilarem per una
serpentejant pista Cap ala serra de Cuberes, sempre sense
deixar Ia pista principal arribarem a un punt on Ia pista es
divideix, en aquest punt de ta anys hi ha les restes d’unes
gàbies per aus, la pista de la dreta va al Clot de Cuberes la
de l'esquerra la seguirem just fins que es Comença a acabar
el bosc, per sota de Ia pista o sia a uns tres-Cents metres,
Í a un Centenar de metres per sota de la pista es troba Ia
boca de la Cavitat.
Coordenades UTM 31TCG548825
Altura s.n.m. 1530 m.
Municipi de Baix Pallars.
rJEscFæiPCio
Boca de 8 X 3 metres i 4 de fondària a la base trobem
una gatera que ens introdueix en una amplia Cambra on
trobem dos Conduotes un en direcció Sud i en tort pendent
que s�aCaba  als 7 m. i un altre al Nord-Oest de 21 m. de
recorregut, la Cambra principal disposa de bastant formació
encara que molt malmès per culpa dels incivils visitants de
la Cavitat. La Cota final de Ia Cavitat ès de -9 metres i el
recorregut de 52 metres.
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UN l\/OU l00 A CATALUNYA,

per SIE
H|STOR|A Si†UACió
Aquestes ques Cavitatsy el Øuarant Gran qe peus i Des de Vllanóva de l\/lela seguirem la Carretera que
el Querant petit de paus, nan estat ccnegudes d’antic per puja sap sl] pas Nauy un Cgp passada lg mm dg rhaura
re Qenî qe re epmereei ia que Vespleneqe que ni ne er sester (edra) la carretera ta dOs revclts molt tancats i tOt seguit
de la bcca del Ouerant petit era utilitzada antigament cOm trobam una dggvjgcjó a lkggqugrrg lg uuai marga gl Cgmí
e eerpenerer Les primeres Vlsites espeleplpqiques e Capa |‘ermita de l\/leià, seguirem aquest Camitins trcbar la
equesres eelritetsr aa remunten e principia qe re qeeeqe primera desviació, la qual eS troba a la dreta, la seguirem
qeis sei×enTe· ancara que les e×p|ereeiens aa van eentrer fins arribar a un IIOC On hi nan dOs plàtans centenaris
preferentment en el Ouerant Gran, les referències d’aixó (P|atanuS hybrgua) ai pau dsrs quars ur ha una patira ram
na trobam an una wpagrafia parcial rriai Guarant Gran (2) i que en epequee d’estiatges s'asseca. A la mera es veu tm
un älîi�i  dei matai× amb una daamaaurada rpnderie lill na petit turó (cOta 1.022) en el pla que es fcrma a cóntinuació
as tina iany 80 an riua1<1uiai×ë> subscriu, raaiitza una raviaiò ien direcció a les cingleres dei l\/lóntsec de Rubies es tróba
rfamivriuaa Cavitais <3>1 <i’ar×a manara rtuadavan aatabiariaa la beea de la Cavitat. EI queram Gran de paus es trOba a
en aquell moment les fcndaries i recorreguts següents: uns 18g metyes a] 5ud us.; Qusram pam
Querant Gran de paus: -83 mp i 194 m. de recorregut.
Ouerant petit de paus: -35 mp i 57 m. de reccrregut. DE$CR|pC|Ó
pere sempre ens quede el qupte d’una ppssiple La bOca dela Cavitat s’Obre en una depressió de 20
COTTTLIÑÍCGCÍÓ �ÑÍTG  HITTÖÕUES cavitats, GÑCâT3 QUE ÍÍÑCÍ|'3|'l X nq Cfarnpte rnetrgg de fgndàrjay Qn aquest punt un
ÖG p3SS6|' setze åI'ÏyS per ÍOrÑ3I"hÍ HÏGT UÑ3 TEVÍSÍÓ, aquesta ressan de -5 n°]_ Gns situa 3 |a Capçakgyê d’una rampa qug
re llóc a partir del Querant petit, On en un punt de la sala sins situara gn una safa a -35 m_
Ïlflêl 3 *35 |'Tl. SIOÖSGTV�  Ulqâ COITGÑÍ diâlrë, GTI aquest En aquest punt �efectuâ  una Sgnzjtta degobstyuccjóy
punt ES realitza UÑ3 senzilla CÍESOÕSÍTUCCÍÓ COÑSÍSÍGIWÍ Gn a través de ta quat peyrnet accedjr mitjançant un pas n']Q|t
Treure uns quenrs pipes <i�una  Qeiere re qual ens obrira estret a una esquerda amb una secció mitja de 0’70 X 8 m.
Vacces a una cavitat bàsicament vertical que ens situara iunS1Q m_ usfondargay un trobam una gatsrga On ar bsg] mig
tina e *07 m- qe iOn<:iaria— de la mateixa trcbem un pOu, a |’altra panda d’aquest
Enrrara ans Caidran duaa Sartidaa més par revisar segueix la galeria xme metres, E aquesta s'eixampla, en
iaa tapagraiiaa d�amr><iuaa  aavitata i iar una paiiganai aquest punt es troba tm altre peu de -12 m. aeai;>am—ee la
tancada per tal d’estab|ir la póssible ccmunicació de les conttnuació per aquest sector a -7] m_ de fondàriêr
eeVlreTs· Situats de nou en el primer póu, aquest baixa -45 m.,
Un eep raaiitzada aquaata peliqpner peqem finstrcbaruna petita rampa, passada la qual el pOu segueix
Canaiaiar qua éa malt aiiicii ariuaaia unió ia qua ambduaa baixant amb imee õ�menerxme  meni mee reduïdes, amb el
qieeiesis tranaaarran pererreres entre erles- qual nc ens cal córda per seguir baixant (?). Al final d’aquest
D�SDÏ�S  d€ revisar I�S  ÍODOQÏÕÍÍ�S,  les cótes de les pou tyobern una nO\/3 gâteria, qug per un Costät queda
Caviiata queden esteplertes qe re sequent manarar tancada, i per |’altre ens permet de davallar uns metres fins
a situar�nOs  a —107 m. punt de màxima penetració de la
Querant petit de paus: Desnivell -107 mp.
Recorregut 140 m.
Querant Gran de paus: Desnivell -87 mp.
Recorregut 206 m. BIBLIQGRAFIA
COORDENADES uTiVi= 1/ J.ui.i.As†iaE. BO/etín Puíg Caste//arng 1O. 1%:2.
Querant petitde paus: 31TCG366541 2/ ERE-(;E(;_ Espa]aÒ]ag në 11/1g_ pp4 g 1 - 4 g 3 ,
Z: 1017 m.s.n.m. Barcelcna 1970.
Ouerant Gran de paus: 31TCG366540 3/ F RUBlNAT. Revisicnes tópógráficas. Góurs ne 7.pp
Z= 976 m.s.n.m. 47—54.BarcelOna
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L�AvEÍ\/C  DEL MARGE DEL MÕRÙ I
ALTR ES CAVI TATS,

PRESETACIÓ
La nostra bona relació personal incrementada, potser I‘Alba i el fondo de vallderrós, a una Cota mitjana de poc
pel veintatje de les nostres respectives seccions al massís més d’unS 500 metres.
de «El lvlonte PerdidO>> (OSCA), ha afavorit que duguessim
a terme activitats conjuntes. ACCESSOS
En el transcurs d’una de les nostres reunions, ens vam Per Vallirariaz
fera mans la revista «Passamà>> que inclou eltreball signat Per Ia pista del lvlas de les Fonts al Pla d’Ardenya,
per l’Antoni Asensio sobre «CavidadeS del Pla del lvlarge després a Vesquerra, amb pujada perla Serra del Mas, cal
del lvloro. Nuevos descubrimientos en el Avenc lvlarcel>> on seguir les torres d’alta tensió fins pràcticament el cingle
amb base a les tasques dutes a terme conjuntament pel que delimita el Pla.
ACE lvlataró, SIES del CER IJAVENÇ, i el grup editor de Ia Per Beguesz
publicació el GIRES de Sant Esteve de Sesrovires. Per la pista de Can Farfai a lafont d’Alba, per despres
ljarticle ens parla abastament dels treballs realitzats a vorejar per sota el cingle del Pla del l\/large del lvloro fins
les cavitats del Pla del Marge del Nloro, amb especial esment quasi sota les torres d’alta tensió allí un marcat corriol, ens
a Iestroballes paleontològiques i a l’Avenc lvlarcel que datem puja a Ia punta sud-est del Pla.
del pleistoce. Per a |’accés de l'avenc del vermell, des de la pista de
tarticle ressalta la proximitat física de ambdues cavitats, la Font de l’Alba, un cop passada lafont, un camí a la dreta
indicant que la Connexió no es possible per menys de deu ens porta al cingle, on un curt corriol ens duu fins a la boca.
metres.
La nostra certa deria en els treballs dïntercomunicació AVENC DEL MARGE DEL MORO
de galeries i cavitats, teia, interessant una revisio de les
cavitats, a mes a mes, el fet de tenir coneixement de \
l'existència en l’Avenc del l\/large del l\/Ioro d’un jaciment de “
restes òssies, per haver recollit un esquelet bastant Complet
de gat salvatge (Fe//S SÍ/vestris) en una de les parts mes
profundes de la cavitat, ens decidi a pOrtar—ho a terme de K
forma conjunta. ° \`)
HISTÒRIA T," (
Primeres exploracions: ili Q
Avenc del Morge del Ivloro (vallirana) 16/11/1924 per j (
Fiafael Amat i Carreras, acompanyat per gent del veí l\/las l ,<�
de les Fonts (vallirana) \\
Avenc Ivlorcel (vallirana) 12/12/1982 per A.Tolra (SIEP)
Avenc del vermell (Begues) 14/08/1898 per Font i (
Sague, Aguiló i Pagès.
Amb posterioritat, totes aquestes cavitats han estat
visitades repetidament per la pràctica totalitat dels gurps 9 �“
de Iientorn
S ITL[;�;:E;\Ïîats  ' ' ' ` Øê
que a continuacio fem esment, dins o en //
les proximitats del Pla del lvlarge del l\/loro, que esta enclavat \/7 · ·
en els limits dels termes municipals de vallirana i Begues, ` `
al Baix Llobregat, estant format per un planell, delimitat per AVENC DEL MARCEL
cingles, sobre les profundes rieres del torrent de la font de
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GEOLOGIA AVENC DEL MARGE DEL MORO
El Pla del lvlarge del l\/loro es presenta Com una taula DESCRIPCIÓ
Carstificable, suaument inclinada a|’oest, delimitada per Una boca triangular (1 ,20xO,7 m) dóna pas a una Cruta
falles escalonades, amb uns salts de falla que arriben a galeria descendent, fins |’iniCi d’un pou (p-17,6 m), que
superar els 100m. Com la que separa la punta del Pla, amb Continua amb un pou cec (P-6,3 m), que flanquegem per
la taula en que esta el veí avenc de/ Vermell. una galeria est-oest, per arribar al final on s’obre un nou
Els materials pertanyen al Juràsic, i al Trias i estan pou escalonat (p-12m)que permet arribara una petita sala,
formats basicament per calcaries i dolomies amb algunes formada per una cruïlla d’esquerdeS (Cota -35 m).
debils intercalacions de gresos i guixos. Des de la saleta, a mes d’unes petites continuacions,
s’obren dues galeries la primera orientada al sud, de poc
mes de 6 m, i la segona orientada al sud-est ascendent,
FITXES DE LES CAVITATS que als pocs metres Cal Continuar per un laminador vertical
d’uns 6 m, que dóna inici a la galeria terminal que presenta
un terra amb sediments, amb una serie de depressions
AVENC MARCEL d’alçada irregular, que varia constantment, amb parets i
sostre plenament concrecionats, i que a la part final el pot
DESCRIPCIÓ remutar uns +10 m, fins a fer�se  impenetrable, i amb Clares
La boca, junt a la torre electrica, que un dels seus mostres dela proximitat amb l�exterior.
ancoratges va obrir accidentalent la Cavitat dóna pas a un
petit ressalt de 2 m, que lateralment ens comunica sota els
troncs que utilitzaren els de FECSA per taponar l’ancOratge AVENC VERMELL
de Ia torre, Obrint�se  un pou de -39 m, que ens situa en una _ {
Curta i torta rampa, que despres d’un pou de -8 m, dóna ulle pelllel eeee llxeiee ml ens qelle pes e ull ulle
nas atiavee dluna gatera a una gaiena de bee mes de 10mt m), que segueix amb una galeria estructurada sobre una
de teeeneeuti amb tina betita Saieta terminat esquerda sudïoest nord-est que balxa en fort pendent, l
Tota Ia galeria esta estructurada sobre dues esquerdes que despreë e ulls le m qelle pes' pllmel �l  ull lessell q ulls
paral.leles, amb evidents desplaçaments laterals i els 4 m l qesples e ull tel? ml per eelqlllluel amb ulla Qûlella
pertinents bibee deabieaest formant bseudb gaienest amb el sol amb tort pendent d’uns 36 m de recorregut, fins
A mig recorregut de la galeria terminal de la Cavitat cota e lel`se lmpleelleeble e '45 m*
-50 m, es pot remuntar uns 10 metres mes, fins arribar a un
encreuament d'esquerdes, per on podem Comunicar NOTA ADlelONAl· _
lateralment amb una petita eala amb gran acumulació de _ NO trem F>°9U†¢°m~~·°@'e'$ �veiiœ  del llargs de M°'°
sediments i el sol mig enfonsat, la qual ens Comunica amb l llaYe"° lVlel°el' eem es pel_°lÏseÏVel elq lõ lepeglelle qe
una Curta galeria Concrecionada, que en pocs metres ens eelllulll que publlquemj l�  dlslîlllcla elllle els pums mes
peita novament a iliniei dei ieeeneeut eubenen propers d’ambdues Cavltats esta a ens quinze metres. Cal
Dintre dela ealeta, ala paret esquerra, es pet temtmtat r¢m'°3r que äme�a  mes- 'õ Q�'€·'·a  de '�õv€°  d€' llargs
un ressalt de +7 m, que porta a una gatera que lateralment del lvlele l le gelelle “qels QssesÏ’ d€_ll�"�e'Í�  luleleel'
eemeniea amb una betitta saia entie bibeet i una eaiena pertanyen aidos sitemeside dlaclasi diorlentaclo dlferent,
amb fort pendent, que ens porta fins un punt, on segurament eese que qllleulle le posslble eemunleelq
existia una antiga boca de la Cavitat.
LA FAUNA VERTEBRADA DE L’AVENC DEL MARGE DEL
eEr~1EsiiEvoi.UCió MORO
Aquesta Cavitat, d�estructura  tectònica, ha sofert una À __ _ _ _ _
llargaicomplexa evolució.Una primitiva Cavitat, estructurada _ L�  pesslellll_el_qe eelllelqll amb els melelxes leem`
basicament, sobre la xarxa de diàclasi sud-oest- nord-est, pllmellls pllsl°ee_l°les' que e�  lleeen �l  llevelle del llargs
net un bmeee de desbiaçament de matenaiet atavente net del l\/Ioro, va motivar en principi, l’lnteres per buscar restes
la proximitat del Cingle que delimita el Pla del l\/large del de leulle Velleibleqq pele el mesusle QF S�naven  leeellllll
ivibmt va batii, un bmeee de teembiiment amb matenaie els nous materials, es feia palesa la dlferenclatdels mateixos.
exteriors, als que pertanyen les bretxes SH que es troben _ En }`§v@~S= Marœl @5 WOPHVGH restes Cl tria temé, del
iee testes òssies dei biieeteeei axi eem tes testes dei Ptlistoce inferior, que es podria datarientre 1,7l 1,6 milions
gruixuts paquets defins sediments existents, penjats a mitja e ê“YSl plequele de lß qlsglegãcle e ulla elelxe que llevle
aieada de ia Cavitat reomplert aquestes Cavitats. t
Un segon bmeee tectònic, amb deebiaçament iatetai A l’avenc del Marge del l\/loro, aparelx una faunatactual
de eiane bieeet teima una setie de beeudb gaieneet osub-aotual barrejada amb QSIDGCIGS d’una certa antlguitat,
guanyant la profunditat de la Cavitat, això afavoreix la seva elllle les que eel qesleeel sl llnX'
reexcavació. ,
Per ultim, les filtracins d’aigua de |’exterior, afavoreix un SlTuAclO DELS llllATEFllALS _ _,
localitzat procés litogenic, a la part altra de |’avenC, així Com Durânt le leeelllqe �e  les leslee' es va allolël la sllueele
un deebiaçament en bmtunditat de iee tenasses de iiimet de les troballes en el planol topografio dela Cavitat, formant
Com ès visible clarament en les parets Í sòl de la galeria elxl la leule que leleelelle les espeeles amb el seu pum de
mes fonda de la Cavitat. 'e°°l·le°°'°·
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FÍESULTATS
De les mes de dotze especies trobades, cal
destacar pel seu interés, les del linx. La major part de
les restes corresponen al linx iberic (Lynx pardina),
quesón complementades per les restes de conill
— JJ Är »«— (Oryctolasus cuniculus) que formava part importatn
\ ' de la seva dieta alimentària.
Fšestes post cranials mes grans, i un premolar
d’aspecte més antic, així com mes llarg, ens fa
determinar aquestes troballes com a pertanenyts al
linx spelaea.
ÉS molt probable que en les restes l’avenC del
FelisSylvestris�Nlandibulesdretaiesquerra  llargs del M<>r°· @5 tr<>bir~ bârrsiâdes les duss
espècies Comentades totes elles desaparegudes des
de fa anys en aquesta zona.
AC�FiA`iiviEN†s
llEstudi d’aquests punts, en relació ala monologia actual Aquestes notes, així com el treball «SObre e/ha//azgo
de la Cavitat, ens indica el possible accés de la fauna i llur de Lynxpardina (TermmÍnk)yOtrOS vertebrados en e/Avenc
antiguitat. del /l/large de/MOrO» presentat en el «79 Congreso Español
La proximitat de la Cavitat al cingle exterior, i a la de Espeleología>> son fruit de la col.laboració en el treball
superfície, així com el seu origen tectònic, que propicia una de camp i les aportacions dels següents companys:
xarxa d’escletxes, ens fa suposar Vexistència de caus que Teresa Hernandez
entrarien en Contacte amb |’avenc, lloc d’accés d’alguns Lidia Albujar Josep Hidalgo
carnívors, i rosegadors, (linx i rates) així com insectivors Flaquel Albujar Xavier López
(musaranyes) Nura Altés Salvador l\/lanzanares
La boca dela Cavitat, hi ha permès, l’entrada de la fauna Josep Bellmunt lsil l\/luntaner
recent, que trobem a la base dels dos pous d’entrada, com l\/laria Garcia Jaume Piera
són, el gos, el conill, i el be, productes de caiguda accidental, Rosa Gonzalez Oriol Pineda
o llançaments. Josep Guarro Jordi Ftoca
Altres restes, com els rat�penats,  es troben en diversos Josep l\/lanel Victoria
punts de la cavitat, cosa molt lògica si Considerem la seva
condicio de troglòfils.
Toblo l- Relcición de especies y puntos de recolección
Especie Punto de recolección
A B C D E F (3 l·l l J
O.lnSectivOrOS
Crociduro FUSSUÍO ‘
O.Quirópter0S
Rhinolophus euryolel ‘ " �
O.CarnívOr0S
Lynx pordino `�  " " "
Felis Sylvesfris " �
ÍVÏGÍGS rneles �
Conis fcimilioris �
O. Lagomorfos
Oryctolcigus Cuniculus " * ‘ "
0. Roedores
Scirus vulgoris "
Elíomys quercinus "
Muridoe " `�
O.ArtiOdáctilOS
Ovis Ories "
0. Aves * *
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