


Núm 34 ED/TOR//lL
Desembre Ara que ens atansem al 23 `aniversari de la Federacio Catalana
d’EspeIeO|ogia, i ja una mica des de la distancia que et permet veure les coses amb
un altre angle, voldria ter un repàs als problemes sorgits entorn al tema de les
llicències federatives en els darrers anys.
Hom porta ja una llarga trajectòria dins d’aquest mon de la toscor, tant com
Butlleti d’lr~tÉ>rma¢iÓ espeleòleg de base Com dins dels diterents òrgans administratius i sempre he tingut
de lõ Sf�cc'9  Clar que si es va ter realitat la Creació, tant de la Federació Catalana Com de
dY|"VeSt'9êC'O“$ l’Espanyola ès per que el Collectiu espeleològic en el seu moment aixi ho va decidir, i
ESPSIGOIÒQÍQUES del sense la Creació d’una dificilment hauria estat possible la Creació de |’a|tra. Per tant
Çemœ Excurslomsta ambdues Federacions sempre havien seguit uns camins parells, salvant les distàncies
A|�|GA·  naturalment, doncs les administracions a les que tenen que donar comptes son molt
diferents, tant a nivell polític Com administratiu.
C/ Vlladomat 152 És per això que un, havia arribat a la idíl�|ica  i tolklòrica conclusio, de que la
08015 BARCELONA llicència federativa era el vincle hipotètic d’unio dels espeleòlegs que Componen el
Tel 934544056 que anomenen la pell de brau o sigui d’Espanya. Però sembla ser que hí ha qui no
. pensava d�aquesta  manera i creia que a la llicència se li havia de que donar una
REDACCICM identitat pròpia i mes relleu.
4 Be no tinc res a objectar, sempre i quan els beneficis que això reporti siguin superiors
Ü’_��Ï9"3$  sala a l’erosió causada al collectiu en tòt l’ater.
. . inarro -·
Francesc Rubinat . ` {acm ° åž
ol AIXO ' d, õãñê
EESCANvisx PEROUE
Nom: CASIMIRO
J.|\/Ia. Latorre Soler cggmmg; TOCAGÜEVOS
om; 11ø91714<:
FOTQGRAFÍA ESPELE0 CLUS DE i.A FJCAOA
PORTADA: Categz MAJ BASICAB .
Espgmnga de |a D.EmiS$: 24~Ü`Ï~ÜŽ
ChOrj'Ota_ LLÏCÈNCŠÅ HABILITADA PER LA FEE A
Foto:
J.C. Juderias l ara és quan jo pregunto ¿ i perquè sen/eix la llicència federativa Catalana
que tants maldecaps ha costat 7 Doncs bé, un sap que entre d’altres coses incorpora
CONTRAPORTADA Vassegurança d’accident i poca cosa més, però ara un s’aSsabenta que el Govern de
Güeyo Fresco de Cantabria, ha impulsat un projecte de llei, concretament el 10.027 publicat al BOPCA
Napazal n° 1054 de 6 de novembre del 2002 pel qual es Cobrara una taxa en tots els rescats
Foto: espeleològics que es produeixin en aquesta comunitat, consistent en 300 € per la
J.l\/l. Victoria primera hora d’actuacio i 300 € més per Cada una de les següents, i en cas d’utilitzar
helicòpter la cosa ja es dispara als 1.500 €. I no Cal que un demani que el rescatin,
tant sols Cal que així ho consideri Vautoritat de torn per que l’afectat s’hagi de rascar la
Dipòsit Legal: butxaca. Com que a més aquesta taxa atecta tant si un és espeleòleg federat Com si
8-612261/1970 no ho és, doncs un es pregunta quin benefici tenim, per que no ens equivoquem,
Vassegurança actual no Cobreix els rescats.
Composició SIE Darrerament ens ha arribat un comunicat per tal de |’Ob|igacio de demanar
permís per poder ter espeleologia als Ports de Beseit, un pensa què el tet d’estar
L�  redacció no tederat i tenir una llicència ja hauria de ser suficient permís per poder anar a les
$"d€“†'Í'Cê nostres àrees d’activitat, però això no es aixi i vas veient Com aquest problema
;ÏŽ����"'�;“deê'ï�  amb s’extrapola a altres indrets, Aigües Tortes, el Nlontgrí, Boumort, etc. En el cas de
amcles šgnaß els Cantabria s’ha produït un fet ben curios, tins l’any passat si eres tederat, demanaves
quals són permís directament des del teu club a la Federació Cantabra, això ho teies dilluns o
œsponsabimatdejs dimans i dijous tenies el permís, actualment s�ha  de ter el tramit via Federació
¿u±0rS_ Catalana amb el qual, resulta que necessites mes de quinze dies per als mateixos
tràmits.
Crec que darrerament s’estan negociant uns Convenis amb les
administracions que |’Únic que ens comporten a nivell tederatiu són adquirir
..·þþ·` 1 responsabilitats i greuges i en canvi ens aporten pocs beneticis per al col-lectiu
�  '— { .;'—~_~,¿ espeleologic.
.» ÉÏQÈÏ�  Penso que es donen passes enrera i que no se li dóna a la llicència
�†  federativa la utilitat que tots els espeleolegs esperem que realment hauria de tenir.
F. Flubinat
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de Bernera (P/r/neu aragones).
Anys 1999 / 2000
Per la SIE
INTRODUCCIÓ incursions pel sector i poder revisar les
Cavltats, ja que moltes d'e|les estaven
Les campanyes iniciades l'any taponades per neu alesnores. Tanmateix,
1993 al sector Sud del massis de Bernera durant aquest dos anys, s'han tet
(Lizara; Ruabe de Bernera; ...) van ser exploracions des del Cim de Fetas cap a
tractades àmpliament al darrer numero llevant (La Ba/e//aza de Fetás), a cavall
d'aquesta mateixa revista amb l'exposició amb el limit nord de la nostra zona de
del gran nombre de Cavltats explorades treball.
durant aquells sis anys. A partir
d�alesnores,  els treballs es van Centralitzar
en unes poques Cavltats que Crèiem podien ,+`
tenir un especial interes per seguir dedicant + �  -\«"�  *\
moltes jornades d‘un treball més minuciós *
de recerca i desobstrucció de nous Å
conductes; això va donar el seu fruit a la \__ FRÅNCIÅ
cavitat mes important de la zona, &`+�×\
|‘Espe|unga del l\/leyodiya, aixi com a ("·—\_f_~,· kk x
l'Espelunga del Napazal i darrerament, {/ `×\ { “× `~A`
durant la campanya del 2001, la 'J `gj mul j__N_ .1 /×\
descoberta, despres d'una duríssima ¿ `jll�  llit/L "lllß�llllll  '�«»  ��+  × *_
desobstrucció, d'una nova cavitat que E ‘ �‘''  `~—/lšllållêilíîßll�lf�ñhí  xl /‘
encara és en vies d'exploració i que dóna É l �  " "
esperances, això ès l'Últim que es perd, ` ”°s° `\ Š {
d'assolir tard o d‘nora un sistema subterrani tm“° j�.  )
de gran envergadura. mm .-/Ï —— [
{ , , . ,j l�mu�s  net Fumu ,
Lany 1999 pero, sense deixar de banda els Jm j jr
nostres objectius prioritaris a la zona, vam Š ,_,—× *‘‘' /
creure interessant donar una ullada a un F ��  r'
sector termenejant amb la nostra zona de ,/ŠP �l  {1
treball. ES tractava dels relleus situats al J J
vessant Sud del Cim del Bisaurin, QÏ j'
concretament la plataforma que s'estén a î�'�
llevant del CO//ado de/ Foratón (L/ano de `\xj\•E•g€ �œlt�l�g  Rw wš¢, `l‘°°°
Fetas) i la immediatament superior a "" >"~"‘""'
aquesta (Fluabe de Fetás). Aquest sector
està situat a la zona atorgada des de ta
anys a VERE del CEC i que ells mateixos
navien explorat des del 1977 al 1980 i una
ultima incursió el 1990, dedicant-se 1 ;
. , uussc�
despres a daltres trams de la zona que p0,s,O_dEg¿,,,Bw,,,ã wllä�s��  OW,
consideraven mes interessants. Posats en '“ '
contacte amb ells, no ni naver cap objecció
per la seva part per tal que tessim unes
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SITUACIÓ GEOGRÀFICA cavalcament i l'existència de Ia gran
depressió tancada (poüé) de Lízara, en la
Cal ter esment també, que durant els anys qual s'engoleixen les aigúes que circulen
1978 i 1979, aquesta zona va ser visitada superficialment. Les surgències locals de
per membres del Groupe Spéleologique la vall d‘Aragüés sembla que evaqüen sols
des Pyrénées acompanyats per Jacques una part del cabal captat, per la qual Cosa
Jolfre, el qual ja coneixia Ia zona d'uns anys serà necessari realitzar coloracions per
abans. controlar les gran surgències de les valls
En ple Pirineu Central, la serra de Bernera ve'ines.
individualitza mes al Sud el massís de
Bernera o Peña del l\/leyodiya, punt central NOMENCLATURA DE LES CAVITATS
de les nostres exploracions. l\/les cap a
ponent i separat pel barranc de la El pas dels diferents grups exploradors
Chorrota, es troben els cims del Bisaurín queda reflexat per les clàssiques
(2669 m.) i de Fetás (2531 m.) que baixen senyalitzacions amb pintura a la boca de
bruscament cap al Sud, tot formant les cavitats, però el pas dels anys na fet
diferents plataformes en el decurs del seu que en una gran majoria hagin desaparegut
descens. totalment O bé siguin de lectura molt
L'aCcés ala zona es realitza a partir dificultosa, si a això afegim els canviants
de la petita població d'Aragúés del Puerto, nivells i estructures dels taps de gel, fa que
d'on surt una carretera que remunta la vall tot sovint es puguin confondre les múltiples
del riu Osia durant uns 9 quilòmetres i cavitats existents en els grans rasclers,
especialment les de
menys rellevància.
L'EFtE del
CEC en les seves
__,_ .. . Campanyes al Llano
, .... r ——.— . . . .. .... .—... .t. «.. —. —. aa Fataa va marcar
. ......... , .... . tz r....... amb la llava B
.....—— ·—_.:=' Íßiaaurfrti aaa aal
=.—‘ ßj; .:.t .‘‘t’ ··;·r r·. `‘`‘“�  ‘‘:t==c `“'' 1 `‘’‘ `“.‘ ' 1 i 24
.x ..-:—v. ; . r.:r'r tz õr· ;—=tt; ~—.». sr '·.·*·'t'''·' :1;:: .. » ... ..'== '='=' —:·— numero . a
.—. .... = — V ilï .: ’“f�‘  ‘.`—;;:f 7 '*i:i.“ 9977*80) ' 9% 99'
‘.“i’î Ï�jïi.  .— “ i‘j. "`ïi 30 al 92 (1990)- El
r—'1'. .... 9-9 daa F’v'é"éaa
.,..., també visita aquegt
< ·�r*  .———==«—- ~-« r‘'‘i `ii·‘ ‘ S9°‘9' l�="  999'
———» è ê · .. —= . —. ~~.~‘. r.'·..·.:' ~ — ž‘·` ‘“’'ê žr=:==‘'r‘ V, .‘‘‘ ‘ ·“‘.'*�?  `‘’“'‘' ; ..’. ·—·;>=·— anamartarw Lap/az
‘·'‘“ Í- =—— ‘ . ‘—r·=—. =t— »
.-»- ·=r· _»�*'  t ‘*''�  " rr‘· ....'‘ 99 F9"9†9"l 9'S 9"YS
. —t 9*’�  ’‘ ,. . — · ~ . · ». ——·— === zr 1978 i 1979, però ait
finalitza en el llano de Lízara, al costat del veure el recent pag dg |'EREy únicament
refugi del mateix nom. Aquest es el punt de ccneii ccmpte dg ciitc cavitatc,
partida aaa a tata ala aaatara aa la zarra ala settyaittxat1t—ies amb Ia iietta v (��ViSaurin'9i
ïlëbêll- amb els números del 20 al 24. Durant les
nostres recerques, les cavitats que a priori
Com la resta del massís, la litologia està eemciaven iiiexpicracec tec hgm
Vëplësëmêdö Dël un Pûquëî 09 mätëll�ls  senyalitzat amb les lletres FO (Foratón), en
aalaaria l araaaa aaaata aua vaa aaa aal el tram estricte del Llano de Fetás i amb les
Camaariià—maaatriahtia tiaa al Palaaaè. iiettes RF (Ruabe de Fetás) a les existents
Ï0l‘l�m€‘"†  Pl9Q�T$  l ûmb ulles en la plataforma superior a aquell.
característiques intrusions de nòduls de
$ll€×t 9Vl �l9U“€$  0C�$l0“$  09 taraaav †9VQû Al sector oriental del cim de Fetás
COf1SÍd6l’ãbl€. Les ÍOITTIGS exocàrstiques ES (/¿—t Bg/9//azg dg Fgtág) també exploraren
localitzen arreu amb certa espectacularitat i aigtiitee cavitats eic membras del (;_E_ dag
aaristiwaaa iaar aaaraaaiaaa aa tamaav a Pytettees, settyaiitxattt—ies amb la iietta F
vaaaaaa aaaaiaaraala, al×í aam par (Lapiaz de Fetás) i mtmetattties de i'1 al S.
lm9V@$$äVlî SUPGVÏÍCÍGS $0|C8d@$ pel Nosaltres hem continuat aquesta sigla fins
lmP0VÏ3VlÏS Cêmps 96 raaalar ûmb ull 9"ëm arribar al número 14, encara que no queda
FlOl’T1b|’G de cavitats V€l`ÍlC3lS QUG tot sovint c|¿y gyt ajgtmg Caggg que Cgrrggpgnguin 3
95 †V0b9l) ëllvâïdës pel 9l�Ç  Í la neu dul�m  les mateixes cavitats que exploraren els
tot l'any. L'estructura està profundament ttaitcecce
condicionada per la tectònica de
4



CATÀLFG DE CAVITATS EXPLORADES
Plana as Fetás: Gran plataforma formada Ï B_2
per calcàries amb abundants nòduls de p~rJ·g
sílex i trobant-se extremadament fracturada j ; `
i erosionada. El seu relleu de plana es 1 1%
troba Constantment accidentat per grans i
mitjans enfonsaments, així Com per '
espectaculars camps de rascler que fan
difícil e| trànsit en alguns trams. Al bell mig
d'aquest pla es localitza la immensa
depressió que forma la boca d'una de les Ï*? 6 5
Cavitats més importants del sector, l�  B—1O F·v ‘�·�‘
o el Foratón (/O Foratón de Fetás).
El seu accés més Còmode es realitza "' "'
partint del refugi de Lízara pel Camí del 3
Bisaurín i poc abans d'iniciar les darreres K
rampes Cap al COII del Foratón es troba un LÍ _’‘`’ _
petit refugi forestal. A panir d'aqueSt punt, -3g m.C..\_
Cap a llevant, s’esten la P/ana as Fetás, t vn
amb unes alçades que es troben entres les 1 ,..1,
Cotes 1800 i 1950 m. També es pot accedir l
directament a la plana, pujant per algun F
Corriol fet pels isards i que es pot localitzar Y
a la meitat de l'itinerari normal, tot enfilant- �j
se pel Cingle proper. —w—õ4m. 1
Descrigció de les cavitats:
B�1:  Dins d'una petita depressió amb un B'2¥ Cýîvitat twm�dõ  per lles pous
peu de 12 m_ e1 que Segueix une Heueere successius de 13, 27 1 14.m., units percurts
rempe eu eeebe 1e eevuet als 15 m' ue trams horitzontals, tot arribant a la maxima
1eudeue1e1e1_ fondària de �  54 m., on acaba en una
Cøoruenaues u†i\/ix SOT 069347/473SSõ Qêœlë Plëllê d'�iQUö-
Z; 1945 m_ Coordenades UTM: 30 T 069372/473876
z: 1895 m.
B �  'I
Ü s B—3
î��m  u m
te
ri w ' l���æ��ggß  eu
�—;~;�—9*  'û�.-
——— -Sam.
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B-3: Llarga fractura de 7x2,5 m. que baixa B-4: La boca s'obre en l'interior d'una llarga
fins a �  35 m. mitjançant un sol pou amb fraotura a la que es pot aocedir per vàries
una petita rampa als 14,5 m. No tenim boques. La més pràctica és un ressalt de 2
massa Clar que sigui Ia mateixa que l‘EFtE m. on trobarem un pou de 28 m., tot
va explorar i que segons ells tenia 31 m. de arribant a una planta de bloCs encaixats a
profunditat. la Cota �  36. En un extrem trobarem la boca
Coordenades UTM: 3OT 069378/473879 del següent pou, de 77 m., traocionat en
Zï †935 m- CinC trams. La seva base és una rampa de
blocs que ens portarà al següent pou, de
23 m. i a la base d'aquest, de nou una
rampa ens situa a la Cota de màxima
fondària, als 146
“ _ , · ..· « , __ . .... " tr É .». ;.. ———' ..'“', ; -. . ....: 4 ..— . r“· ES Fracra 99
, ._ 1··.%;; .Í.;§.,. ` '.. .‘ ��  ... . . “ ' · . »·`` ï�iîñ.  =··“. V V; ±š '— Í .—.. : l , — . lß C�wlî�î  m9$
tr ··r , .——�  ;-*•"œr . '�  °',;;,.,x.F:..;A�  v·=»· ., · ‘ —:—è· -—»=
’ =-�·  ‘`'’ `S" ` . ·————.—~ × ::. prorunda del
`W ` ;=»± S6Cî0V�
‘'i'i '‘ ‘ `' ` . Coøramaes
-— ~· nw W �~«�-
....— —— ..,. s 069405/473884
... .,.-_ " zz 1930 m.
*' u ' · ‘* _�  u
�‘_.  ; ; ‘`‘—= W š�  .. . »—« . . · ·— �  —— ·= · * ·· x. B�5r  Un grõn
eè *‘ ‘‘`‘‘` ‘�‘°'·"  °#"�»�·  . , .— ·— ~ x a " ’ š 3 �'�'«..  . . .
F ' V - ..î, —·-. .. '''· ... " ~�  ‘ ~ . .è _ blOC subdivideix
�.=F."  _ " -= #¢*;.. ž"'—. '·’ ·__; _,Ç._�,  _` f;,°�V‘�  " ·· ’�=;>  rdr ._ A /
. s d ~ . ' =` .. r. ·. - «· 4 it �‘“  �’°°"‘  °'a°°eS
— — . — “ë ž·ë'î ·» ,l,, __ ¿ a un únic pou
_..— M u, · . '.__ b d
r; V-- ' *'`· ~ ‘.'‘ ’ ` jž »»'' '—— �  ‘%.·,.= �à;  =«�  '*=‘'‘ �  » ...... ~ ... ~ .· . '‘‘‘ * '*' que, am OS
I , ~·,ý ‘ , , __.. 3- ùæ·'Í�±‘.··  è·—'g¿.,"°·•__•¿_,«,',`;¿;T�a‘�·>%~*€'î  ··_ . ·»·» ~ · x . . —«-'· r I ·
À · u I ,, .r:r=·' »; v,v_ . —- . .. ; ... _�,—  « =: ·«=· = = ;· rep âns 3 ‘ 11 '
" ' -.= ¥ ‘’` V ''r' ```�  — .— ` °�  î* ÏÏ“ ` ,` Ï ~=:‘ Í. êt - 50 m., baixa
" I .—.— .�  ~ �  �  _
__ —·' , , *" Íll’1S 3 68 IT1. de
> · . . > \ -'
' ·=·''·'' v v.— ‘‘.‘. . . ..— ——..«...— . .—· .. —·'·— - rë .. = . — · · .1. .=.‘' A ·- ·.==·= ' » =·''=: ž ..—.— * En el seu fcms
es localitza una esquerda molt estreta en Ia
que es van poder sondejar uns 10 m. més.
ét B-5 Coordenades UTNI: 3OT 069406/473880
z: 1960 m.
�íí�š  Ï F-12
tr B�6:  Gran esquerda de 12×4 m. que baixa
íîû fins a - 12 m. Situada uns 25 m. a l'est del
�  B�5.
Coordenades UTM: 30 T 069414/473878
: z: 1900 m.
xi
O \O B _ 6
»‘ F-xe
L—........;.¿Í
t
... Ï 1
2
N M ‘
'68"'—r#"—", " ·�—'°r  o 6% \ r
‘· ~ aèlæo —12m.
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7
B�7:  Cavitat no localitzada durant les B*9
nostres campanyes. Segons l�EFlE—CEC  es
tracta d'una fractura allargassada, dividida g ,
en dos per una gran pont de roca i que
baixa fins a 16 m. de fondària. El seu tons
ès cobert totalment pel gel.
B�8  (Pozo del Jardín de Sí|ex): Cavitat
situada dins d'una gran trinxera i
constituïda per un unic pou, de forma
allargada, que baixa tins a 62 m. de
iondària total.
Coordenades UTIVI: 30T 069331/473884
z: 1875 m. ll 3
B-9: No localitzat per nosaltres. Segons
|�EFlE-CEC  és constituït per un únic pou de ,
17 m. l\/lolt possiblement es tracti de la -13,,,
mateixa Cavitat Catalogada per nosaltres Ï
Com a FO—4.
N. M.
B-9‘: Llarga tractura que ens
situa a -13 m. en un tap de neu.
- Coordenades UTl\/I: 30 T
PÜZB DEI. Jåílßilll BE SILEX B 8 069358/473886 1925m
B�10  (EI Foratón; LO Foratón
de FetáS): Un enfonsament
vg _ __ _~ �__  ___\ d'enormes dimensions
.N———~Q †',-.Ï mi? ¥—·—¢*’ P constitueix la major de les
K boques de totes les Cavitats del
1 v s' * sector, la qual està dividida en
`ÏQ dos por un espectacular pont de
roca. Les mesures de ambdues
boques són:30x20 m. i 2OX20 m.
L�aCCés  es realitza per la boca
nord mitjançant una rampa molt
_ pronunciada, tins a trobar la
installacio a mà dreta per poder
baixar un primer pou de 8,5 m. A
la seva base es troba una rampa
de petits blocs però molt
inclinada que ens porta, sense
deixar la Corda i després de dos
traccionaments, a un pou de
10,5 m. que ens situa damunt un
enorme tap de neu que ocupa
H jg tot el pou.
¿ , A l'extrem nord ens situem
damunt d‘un orifici pel que es
poden baixar 8 m. En l'extrem
oposat i segons l'època de l'any,
trobarem la installació per
= -§2 m_ baixar el següent pou, de 40 m.
Baixant el primer tram trobarem
T un passamà que voreja el pou
per Ia zona de roca, tot baixant
N M en dos trams, l’Ú|tim per dins
` d‘un tub de gel que ens situarà
8



en un blOC de gel encastat. Superat aquest
blOC trObarem un pOu de 24 m. que entre B -
rOCa i gel ens porta a la màxima COta
penetrable per nOSaltres a - 102 m.
Cal dir que quan VERE-CEC va explOrar ,;..—— . ],,» ~··~ ~··· —=··· · * ———— r' .- .
aquesta Cavitat |�any  1980, existia un gran t
tap de gel a |'a|çada del final de Ia rampa ä�
d'entrada, el qual, vint anys més tard, havia _
desaparegut. D'altra banda, el gran tap de
gel que Ocupa la resta de la Cavitat, el 1980 " "
s'iniciava pOCs metres mes avall que ei ¿ 4
1999 i el pOu entre gel i rOCa per On vam �  /
baixar fins a - 102 m., ei 1980 era mOlt mes · �
estret i es teia impenetrable a pOC mes de Ï . .
80 m. En Canvi, per l'extrem Oposat, el l�
Companys de |�EFiE  van pOder superar, �9’5m.
mitjançat unes rampes en el gel i un pOu, el ’
gran tap gelat, arribant a una sala final, en
bOna part lliure de gel, On assO|iren la COta �t
de màxima fbndària a — 132 m. �ž  ?_ Ï
COOrdenades UTNI: 30T 069338/473888 ��  T
z: 1940 m. n.wi.
Ú
8-11: Gran esquerda de rascler de 12x2 m. Í
situada a uns 40 m. al nOrd del B-10. Arriba als
9.5 m. de fondària. B-13: Cavitat actualment impenetrable
COOFÓGFIHÓGS T degut ai moviment de biocs situats a ia
Z’19O5"�·  bOCa i que deixa un pas extremadament
Ïn1�riri?�rVÏ�;S<;Èr3�iÏrî�îîxxîëî�îi��iiiî;  î�g�iil�äl�tv�  åëäîäåîîëlîaî
esquerda que profunditza ñns a _ 9 m blOCs i va pOder explorar luniC pOu que
. , ‘ tOrma I'avenC i que arriba a - 23 m. de
Situada a uns 15 m. a lOeSt del B—1 1. fondàrian
È°1°S§g�"rÏ�eS  UTN" 30 T 069364/473874 æøšg�n�ues  UTl\/l: SO T OSQSS1/47SSS2
�·  † ·ž'g t��ir�  ;à§:;,,:.;.,.; î ·=�;';;;=;~  ' ' ;;;�—  _ .�.,;°¢:¿,  _ · t �»‘*  -—, n" ':�=—.  '=�  . ' ' 'E==:E 'E°
‘'; » ... “
»'~'. ... ...........
ï.‘: ..—. Ï ..ti'~�  ï<;`*�ë  ';'r;.‘—‘ iï'õ —·r—
. “‘* . ..; iitštitžê '''—t——~;. .Ï `'`l`i:�»  îï†î`í‘ï.ï.ïïîšÍîÍÏ ~i“‘ r “.’· �ë  °ttit =�»—  šrï 4 =‘t�  1 ‘‘šÏ .·.·v
r‘`` ië ‘‘.'—i· i'= `Í ·»‘‘.. ..—. ;:.°èï ·;.=~ž ‘·=··��  :‘t r~r .‘': Í
si t` '''_ ··'·�·�
Y ‘ïi·...— —’‘’’‘ ë‘ `—..t . '_.. x». . ....—
—·v— ~·—'°-�'=  r='‘= —~�'..  . s ··.·=··'···r· '�'——»  = ':'.= .; =.. ��x;  —‘.‘i. ·—·· ... .... Í `.='ž ..v...�  2
. ,.. i i ; s
-t g è ·=·.· .— ‘r' ;»¢·;j' ‘ * _ -. ' ` ë·: ‘‘ 4% “ · *,', ··__. .. . ·==< .=..
'.= : 1 ·t�F  1‘ ,... · ~ * ; ‘�';‘  ’’i`““’ V `i''t “ š
°�š'  ��`  i—— Í è× ,;Ï "" ¢* . . ..._ ~· “i'’’`— » " ' Í: ‘’“·?
’ ... “
ýš ---- '·
__ n- ` ,—.., ;—;¿—· �ŠK,  Ñ :4 ` I , ��·  _�  I !;.,,_ < �ækv  ——«~"": ;
' r ` ``îi Í . ' ‘=žr·=· t r't:
* `... . ..—. .
·' ..‘t�  .. ———. ;.
: *" 4-;, " _ t v—.* ‘
. iili
žïíî :h�‘~  ,. )_ , -— ° Iþ ‘ ; , _ E
_ _ _` M V. · .?'.-. ..¿; ;. ‘_.. ___i _ _ —i
° —.—». « — , .—.. « · · ` r. =Ï ..'.’’ ‘ ‘ ` ·‘ 2 — . ž “ '·r‘'r
. -»‘‘ Í =vi ...-...‘ Ï°ï' ` `—=—. =4i - .... · ‘. ·=·====· i-
.‘'' ‘ ' ' ` `’’’�’‘  `' ```�i  ==·“ ��Ï"ÏÉÏ`ÏÏZÄÏ  `'`°``` '
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B�12  ß�l=l'
/ àž
\
`" *1 , ve, ,—». ,
t x te
.1. , ` ‘
K Š �
4} %
0 3 E»�:,—.N«..—  —9m. Ï F'
J n S Y;
I ;...........\ \
B�13’:  Llarga fractura dividida per un pont
de rOCa, que despres d’un pas estret entre ,,
rOCa i neu acumulada arriba fins a -31 "'*·°
metres de fondaria
B�16:  Llarga i amplia fractura Ocupada en
gran part per blOCS de gran tamany i que
B"'I3 baixa fins a — 10 m. Eri l‘eXtrem r1Ord
existeix una petita sala.
Coordenades ÙTMI 30 T 069295/473894
z: 1910 m
— 20 m.'
lsøiae��z
0 3
L.; ........ .. .... ....._1
B�14:  NO Iocalitzat per nOsa|t1'es. Segons ’,�,`�Ï;l;,x\
les dades de VERE es tracta d'una de les 0 3 ’
mO|teS depressions de Ia zOr1a, amb ressalt '—————�¢
final i que arriba a -14 m.
.1: B~ 15 aaai
B�15:  De bOCa Circular per la que
s'accedeix a un pou de 10,5 m. amb torça
HGU 3 Íâ S€Vê base. Segueix Ufl ÑOU pOU
de 5 m., On tinalitza ala COta - 17. ·†7m—
COOrdenades UT|\/I: 30 T 069298/473891
zz 1905 m.
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B�17:  NO localitzat per nosaltres. Segens porta fins a la COta de màxima fondària a -
les dades de l'EFlE és una esquerda 104 m. en un pas summament estret i que
allargada per On es pOt baixar fins a �  13 m. nO s'ha pOgut superar.
Al fOns s'acumula neu. COOrCle-nades UTM: 30 T 069296/473948
zz 2260 m.
B—�IE
B zi
'í�ï�
m .,,.—~·-—..———`.., ...v ��~\________  WM,. -..— .——·— .—....,. .~__ ,.._
'{‘\.. `«~` . rv"
v 3
i "�  -1îm, ` \
B-18: Cavitat d'àmplia bOCa que dóna
accés a un pOu de - 16 m. amb un gran NÏM — . ———————»—»————— :;’f;b ————...
dipòsit de neu, es pOt COntinuar per un altre ··
pOu de 10 m. que finalitza en un altre tap ¿
de neu a — 21, 5 m. Situat a uns 300 m. al ¿_ _ &
nOrest del Fbratón i a uns 125 m. per sobre v { �
d‘el|. Quan el va eXp|Orar |'EFlE l'any 1980, 0 6 "�/az  r. «,,Y>
l‘aCumu|aCió de neu era mO|t més ‘w'· ' �·  ‘ ““'~ �y  .. šj
important. ’
COOrdenades UTIVI: 30 T 069315/473926
z: 2100 m.
—_ír`"?_.�  .-.
B~I8 _,— . B�20:  NO |OCa|itzat per nosaltres. Segons
les dades de |'EFlE és Constituït per un únic
pOu de 30 m. amb un replà descendent Cap
a la COtà - 20.
/ B—3I
x l;¿;¿Í¿æ i
l.'·:~:»;
J i°Ï�:"i{-16m.
r 0 zæ
ŠÏ i /ä
-2«�5m—  ·'—'· ,«.· . ç—·>,± ' ,
i ·=_i`' , `i.'«— X
liilwí
B-19: El pOu d'entrada presenta una
vertical de 68 m. i a la seva base, una Curta ,�É¿;·�
rampa descendent ens porta a l'estreta 'TT m· “°‘ `
Capçalera d'un P-21. Al fOns d‘aquest, un
meandre estret amb ressalts de pOCa altura
13



B�21:  NO localitzat per nosaltres. Se ons B�24:  Cavitat de desenvolu ament
9 . .
VERE es una etita fractura ue arriba noritzontõl Constituïda per una Únlca galerla
p q . .
geirebea— 10 m. de 19 m. de longutud. Sltuadõ za l‘eXtrem
sud-oest de la P/anas as Fetas i al peu d'un
B-22: No localitzat per nosaltres. Se Ons etitcin le de2m.d'al eda.
9 D 9 Q
|'EFlE es tracta d'un engolidor per on Coordenõdes UTM: 30 T 069292/473882
s'escola un riuet i per on entre blocs Zï188O nW�
pogueren baixar fins a �  12 m. _
B-30: No localltzada per nosaltres.
,._þ Explorada per
' ' . VERE el 1990.
. j �tž�`:  .'..· ' ,
_( ` -9 ———�  F Notenlm Clades.
1`1 ×' -. 1 .>. .. °` 1 ’’“ 1
;1;19"“~+« *1. ...» “ ï B'3†¥
-=1.°’ 99 Í�  —~ “ .—'. 9 — Ï .¿¿ À,»=»þ ` _i — Constituïda per
'·; ._:.À{?É·�·.‘x;è  , mi, _ .9;.,¿•»¢:·¿�*�;;�;::;;,;::2E··  · ;
. ».··“ ‘ ’ ·—'‘`'.‘ ```~ 1 1 11 m-
i_ _.——-·· i; ·9··'‘; 1 9 “ Coordenades
..... ��»—9;Í  ‘’'‘'’’‘’‘‘‘1‘'·'‘`:‘ “ 9: '9 UTM: 30T
._x . 9 ..�`“’'’�`'  069343/473942
—. 1`»— è—:·�  Z¢ 2310 m-
‘’''' - ‘' ;—1* 9 __ u
1 ....— 1 ...... 9 . ..._ ;9=:x ·».· B'32¥ Esquelda
—..’..—» 2 ‘»“’1``` 1 ~ de feeelen
1 .9 ...._.v...=..... ·1~“‘“ feuneee per uee
1 1 '*“`1` ,‘`1`'‘ 1 «.9_ ..—...._. POUS ne '7 nn-
‘“' 1n‘ 1 9 ' `'`1 9 . 9 * " eeu·un*ee†e per
1 =—999 ~ 1 ——..À 9 — 9 1 «—:«— “ vv'''. 1 ''.. un @$1*6*
`‘11.— Í 999.— îi —n=11n‘1‘‘' ` 9 . Ji — =1;... 999è 1911 1 ‘·1· .9.. 1 meenure Í uue
1`‘1‘`ï 1 ž·—*1 · —1. .‘ { .19 enlue e ·17 m-
··· · ‘ ‘ 1 ‘-e‘v ..9_ 9 r 11e1 Ù e—99 ne eeenue"-
`11111 9 »99; ; ‘'“1 ‘ ` 1 Snuede 6 une
B�23:  No localitzat per nosaltres. Še�ons  1 1èSi1d¿i1V 2i 35 m' 81 sud`
VERE és un únic pou de 13 m. amb fons 0 ' '
Ocupai œiciaimem per un petit bassaii Qoordenades UTM. 30 T 069347/473928
2. 2225 m.
pi?
»
9 9 ............ re .9
4%
wà�ê’;"°  ·{Ïž`�><=×.-——
· 20 m. _ G `
NIH -17m. Š/vg.
{-'{-‘è11` ° 1 11111
;_,__........l.l
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Coordenades UTNI: 30 T 069351/473931
v—2I †4m, ZZ 222O IT1.
V-22: Cavitat d'un SOI pOu que baixa fins a �
./'1 29 m, de fondaria. Situada a uns 25 m. a
l'est del B-19.
COOrdenades UTM: 30 T 069301/473947
2: 2265 m.
FO�0:  BOCa en forma de finestra que
s'abOCa sObre un únic pOu que baixa fins a
- 13 m. Situada al peu d'un Cingle a la part
baixa de la P/anas as Fetás. Es pOt aCCedir
O 3 des del Cami que des del l.|anO de Lizara
~————-' puja al COl|adO del Foratón, uns 300 m.
passada la primera †Ont.
1‘ -gm_ COOrdenades UTNI: 30 T 069325/473856
rita ZI 1775 fTl.
ím�j
V-20: Situada al fOns d'un enfonsament.
Formada per un pOu de 5 m. al que segueix -— 0
una esquerda descendent que per un
extrem es va fent impenetrable i per l‘a|tre
, , . . +3
dOna aCCeS a un pou de 8 m. On finalitza la
Cavitat a — 20 m.
COOrdenades UTIVI: 30 T 069467/473878 Š
xx 1940 m. ÏQ
N['·1
-13 m.
li
O s O 5
¿___________; ;.........î...$
FO-1/ FO�2:  FOrmat per dOs pOus, un de 14
m. i un altre de 19, unint-se a Ia base, la
qual és una pronunciada rampa de neu i
que després d‘un ressalt ens pOrta a una
É petita galeria fins ala COta - 23 m.
Coordenades UTM: 30 T 069286/473869
—�29m.  z: 1830 m.
V�21:  Llarga esquerda de dues bOqueS _ , ,
unides mœixmmem. A la seva base sg Fe·eB9ev·*e�eeeee'eeeeeeee  ee†e'me
eeee ee eee eeee 'e * 'e eee �îEî�.§àÈS“S¥M·  30 T Oßggggxmw
arriba a -8 m. Situada a uns 20 m. a |'Oest 2: 1850 m. `
del B-32
15



. À·«.
«
ngž}‘ �'  4�..`
· . ‘ _‘.jÍ' -8 m.
'23m. M_l\
“ + þu — —,
F°`4¿ pn �nic  p°ä°7de fgma.â°ampÏn�dë  FO�5:  S'Obre en una fractura de| rascler per
f�u�  9°à’;,é'�Ea  ` m‘ °SS' emen S'gu' Ia que es pot baixar fins a - 5 m. A'Ia seva
` ' _ base, i en un dels seus extrems, per
î°:°�g�°|:d°s  UTM 30 T O69286/473871 damunt d'un petit ressalt, s'obre una galeria
` ` que després d'una desgrimpada ens situa a
Ia Cota · 8 m.
l .;..l

_I_ ·"¢ 1 .~�.¢†`.’_·Ç9:_.·Í¿•  " —.•» .
�l
.,:š"' Éï?
x—É·‘�%·:;=;t�Á¢
— zi�.  .\?¿· —_ ·:' zçg { _ _
. ¿�aš�_g;—·  FO-6: POu cnrcular de 5 m. de profundntat.
Coordenades UTM: 30 T 069323/473879
z: 1930 m.
•î7 m.
16



FO�9:  POU circuiar que arriba a — 6,5 m. de
F0 ‘ 6 profunditat. A un metre de| fOnS, una
finestra permet d’aCCedir a una petita
galeria amb una ramificació que enS pOrta a
l'eXteriOr.
Coordenades UTM; 30 T 069373/473871
zz 1885 m.
"ãm. {
ii J 1 �
i .—.TJ
FO-7: Petita esquerda que eS pOt baixar .
finS a — 7 m. i finalitzant en un tap de b|OCS.
COOrdenadeS UTIVI: 30 T 069356/473879 ,
xx 1eOõ m. ‘""'°�
O S
1.............\ ÀQ A‘
F0 — 7 Q- ( O �h
Ï rß îïèšï
[J Žk
Ï FO�10:  Fractura amb acumulació de b|OCS
1 a Ia capçalera, SOta Ia qual trObem un pOu
de - 31 m. A Ia seva baSe trcbem |'inici d'un
Segcn pOu de tan SOIS 5 m.
COOrdenadeS UTIVI: 30 T 069400/473876
9 3 ‘_7mA 2: 1920 m.
Ï
.][.
àt F0�10
FO-8: POU de 8 m. de prcfunditat amb e| S�I
CObert de b|OCS.
COOrdenadeS UTM: 30 T 069346/473871
z: 1920 m.
F-si
FÜ'8 v 5
I†.......................t
`Ï Í
l
ç 1
É I ·¢·
{
w 1 : ;ø;;îÅÏ‘
Ž ;F’·L.�?
J ° 3 ‘*#"
1 É" ][
—E m.
P�5
-<•�·  �  1: -36 m.
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FO�11:  Esquerda de rascler que per dues S'iniCia un pOu que arriba a la COta - 47 m.
verticals de 7 i 5 m. ens pOrta a un pas Situata uns 30 m. al Sud del FO�10.
impenetrable. COOrdenadeS UTNI: 30 T 069398/473869
COOrdenadeS UTNI: 30 T 069349/473888 ZI 1920 l’Tl·
z: 1905 m. [ /
FU11 “ t
ï Y U 3
__ �eþ��ï  1
? \n -12 m. N IM
........—î6m. ,-4,-
�12m.  îw ` ÏÏ— `;
. 5
FO�12:  Petita diàclasi que eS pOt baixar tins �§ã175;“A|aEne¿|  urpiëåïl rëî�lç�e�rimer  p�u
a_5m_ . re 1 OnpOu e
Coøidmdes um. :10 1 Oõgx»,87x473878 13 m-- A ta seva baâe @5 tebà un tus
2; 1Q6O m_ lateral. Situat a 5 m. a |'eSt del FO—21.
Fu COOrdenadeS UTNI: 30 T 069408/473880
- z: 1920
�?
�5m.  .:
îim.
ÙÏÈB ° _�  Í
FO-13: Cavitat amb dues bOqueS, una
d'elleS de grans dimenSiOnS i per On eS pOt «' -17m.
baixar finS a �  12 m., trobant una
acumulació de blOCS, entre els quals eS pOt q
Sondejar 4 m. més, però amb gran perill ’ 0 6
degut a la inestabilitat que presenten. ES . '~��··�·'
troba a 90 m. al nOrd del FO-12. 4
COOrdenadeS UTM: 30 T 069388/473892 Å t ’
zz 1945 m. Uj
FO�14:  S'Obre per SOta d'unS blOCS que
dificulten l'aCCeS i per On eS penetra a un
. . — ~ �30  m.
primer tram estret fins a - 10 m., punt On NM. _
18



FO-16: Únic pou de 13 m. de protunditat Coordenades UTM: 30T 069411/473876
amb un petit dipòsit de neu a Ia base. Uns Zï †94O m-
10 m. a |'est dei FO—21. _ _ _ _
Coordènauès um; SO T 069411/473877 F4O'†9· Pëm��  CêV'†ä† êmb un POU dë 4 m- '
Z; 1g4O m_ situada a uns 20 m. a |'est dei FO—18.
Coordenades UTNI: 30 T 069413/473872
xxieètõm.
~> H
h�ß  ,5
E Aíæ
~13 m, 42 m. Ñ
�4m.
��....,._Ï`  ‘Z.;._3
FO 17 Ún_ de 28 5 m d profundt t FO�20:  Oberta en eI tons d�una  doiina quasi
` I 'C pou ' ' G 'a taponada per bIOCs. Comença per un pou
ŠO1Ošg<�nnE-îdes  UT|\/1: 30 T 069418/473876 de 14 m. que va augmentam
' ` progressivament ies seves dimensions. En
` ~—·· -» . un extrem de Ia base hi na un ressalt que
ens situa a — 19,5 m. A uns 20 m. a |'est
dei FO-19.
Coordenades UTNI: 30 T 069417/473880
z;194Sm.
9 5, F0 �  20
{ »«
î
Å
�"  ’”' —2S��m.
.° · .-14m.
'·",= Žïgy ‘]Ï
FO-18: Únic pou de 12 m. amb una base 0 3
Cie materials argiiosos que provoca una ‘———‘
petita retenció d'aigua. Es troba a 3 m. a « ¢‘—19�5m.
|'est dei FO—16.
19



FO-21: Únic pOu de 9 m.
COOrdenades UTNI: 30 T 069407/473873
2: 1920 m. .’
F—2S
Al;......——J
{ % 0 5
’ 9 3
Ï Š «;—:Íî†2.
...1 2--.-...- ..... ..__, .'*' \
·9m- `
` 5 �:·‘  »SS m.
FO-22: Únic pOu de 9 m. A uns 60 m. a| FO�24:  Oberta ai be|| mig de| rascler.
nOrd dei FO�23.  Formada per un pOu mOIt erOsiOnat que
Coørdenades UTIVI: 30 T 069417/473873 baixa fins a - 14 m. On es troba un
Zï 1930 m- IaminadOr vertical impenetrabie. A uns 7 m.
a I'est dei FO—15.
COOrdenades UTIVI: 30 T 069408/473873
z:1920m.
~ { J .
X
= si È
*\
9 t
5 1 “ i
Š 1...,.,.vA .......,J
Ž fîk
-9.1,.. Q /
0 3 mîr ? ,_;_Š’j
i—....———————�—J  ,-.———† �14m.
FO�25:  Petita Cavitat amb una prOnunCiada
FO�23:  Cavitat d‘amp|ies dimensiOns. Un rampa de petites pedres que baixa fins a �
pOu de 29 m. ens situa en un gran dipòsit 5,5 m. Situada al Capdamunt de Ia primera
de neu pei que es pOt baixar fins a — 33 m., Canai d'aCCés a la P/ana aS Fetás pei Ia
On s'inicia un fus Iaterai. part Oriental.
Qogrdengdes UTM; 3O T 059413/473350 Coordenades UTNI: 30 T 069417/473848
2:1895 m. 2: 1840 m.
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àîs
À Ã
a��  É li #1
`«\�14<rï;Ï;Í4  I __:\`—' __/ /____ V- -1;) m_
>`“·«�  [
\.` t= _ :
"\ 1
’\ ‘ .
)"��)>õ  5m' Ä um
G Íl
L—rmwW" 7 I 9 5
, RF�2:  Es u da der I b` t'
Ruabe de Fetas: AI nord de Ia P/ana as _ 7 m A ÍÑSÏO m ãî�;,[€å€îL¿îF_1a[×ã  ms õ
Fêlás l æmlê 'ES COÏQS QOOO l 2300 m- Ccomiènaõèg UTIVI;. 30 T 069352/473937
Formada per grans zones erosionades, Z; 2300 m_
Canals i penya-segats que tan molt lent el
trànsit pel seu interior. A la zona superior
es troba una nova plataforma que alterna
plans i atloraments Calcaris i amb grans
blocs procedents de les zones mes altes
del massís. Totes les Cavitats explorades _/1) ít
en aquest sector son poca importancia. /�  ¿ Á
“ t
. .. . Å
Descripcio de les Cavitats: Š
I
RF�1:  Constituïda per un sol pou de 10 m. L·';í«—J—7««—
La base ès ocupada per un petit toll Ï
procedent del desglac i una galeria É " "
argilosa. Curta i de reduïdes dimensions. n
Coordenades UTl\/l: 30 T 069354/473940
zz 2310 m.
RF-3: Esquerda de rascler
de 5X1 m. que baixa tins a
— 14 m. Petit diposit de neu
. ; a la seva base. A uns 30
m. al sud del F?F—2.
{ Coordenades UT|\A: 30 T
069355/473935 2: 2285 m.
.ž~ .“~... r .'‘Ï*·rt=<± .;.=;�....:  RF�4¢  Grõn eßquêrdõ de
<.~ x..."Í;�ï,ï  ·==`. 1 lfal rascler que baixa tins gx -
M VVI, `_ 10 m. La seva base la
‘�«  V ' Q '‘';·''‘ divideix un enva de 4 m.
` . ''‘`: Ï § d'alçada i en l‘eXtrem nord
.` ��.  pk} ni na un diposit de neu. A
” — —�...  Ï `�rr  V uns 80 m. a |‘est del Fšl:-2.
Çg t cøox�èn��es  uTi\A; SOT
��.  Ï . ¢. '··' 069358/473926 zz 2265 m.
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2**1-
��“`?Ï»F;~—
Š
Š
Š
0 8 O °
Š
Š
,.1,,, ..Í...
E _"Ï_·Í;Í; .
-14 m. '—§·Í‘Ž�  (
" . ' ..—
�'  * n _____ Í
. .. -26m
RF-5: Constrtuuda per un pou de 15 m. que
baixa fins a un tap de neu. Una esquerda
entre Ia roca i Ia neu permet descendir finS RF_6_ Cavitat de desenvolupamem
a �  20 m. . “ .
Cùùruenauœ UTM: SO † OSSSS7/47S9SS h°Ï'tZ°"t°' de 12'5 '"' de �°°°"°9"t  ' que
2. 2260 m_ banxa - 2,7 m. ES troba a uns 15 m. per
damunt i a |'OeSt de| B-18.
Coordenades UTM: 30 T 069313/473930
z: 2115 m.
" " :.4
-—�«@�-·  åîi ¿
‘ °
.
6 s Š Ï °,
L.............——...|
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RF7: Llarga de 14,5X1,5 m. que baixa fins a Descripció de les Cavitats:
- 8 m. En l'extrem sud de Ia seva base, un
ressalt permet d'arribar fins a - 10 m. Grallar del PicO de Fetász Situat pOC
Situada a l'extrem Oest de la plataforma. metres per sOta la Cresta del vessant sud
Coordenades UTM: 30 T 069298/473954 del PiCO de Fetás. La marxa d'aprOXimaCió
Zï228O m- supera de llarg les tres nOres. Un primer
pou de 14,5 m. ens situa en una planta de
RF—7 pedres i neu, per l'extrem nOrd s'accedeix a
la bOCa del segon pOu amb una vertical de
46 m. La COntinuaCió es realitza per un
ressalt ascendent que ens intrOduei× en
" ~ ——·· una fractura desfondada, tOt arribant a la
Capçalera del darrer pOu, aquest de 46,5 m.
i en el fOns del qual s'assOleiX la COta de
màxima fondaria a - 109 m.
COOrdenades UTNI: 30 T 069389/473492
z: 2505 m.
-10m F 3
NTM
0 5
;,.........J
Pico de Fetás - La Balellaza de Fetász A
l'est del Cim del Bisaurin i separat per la
Collada de Bastés, es trOba el PÍCO O A|tO _
de Fetás (2539 m.). Al sud-est d'aquest es
trOba una plataforma Calcària situada entre ·‘». �  J
les çOtes 2150 i 2200 m. s:
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vg; q Iâl : . áí 4 _; F-1: BOCa de grans dimensions i pOu de 40
. .. _ �t  _~. v ` m. pel que Circula un petit riu de la
. .;—�  ... I ,_ , *. ` plataforma. A la seva base, una petita i
I �þ  ‘'·_·V Í ‘ t����  �'  estreta galeria ens pOrta fins a un pas molt
j��  ‘· 1 ` estret a - 50 m.
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F�2:  Tres boques entre blocs donen pas a F�4:  Situada a la plataforma a la Cota 2095
un pou escalonat que ens aboca a una m. Un enfonsament permet d‘aCcedira una
gran vertical de 60 m. amb traccionament a rampa descendent entre blocs que arriba a
la `seva meitat. La , _ M M
seva base és un ` _�`-“-  ' ‘ _ , ` ~ *` _
gran acumulament _ . "
de neu i en un dels ·
seus laterals s'obre ....,., . .....—
el rneenere eue . ._'...——..
pene e le cepçelere V_.._....,......__....,
e‘un P—8 t un P—5r te��  —.....
eer tet eeeutt *�:*t  —'t :’i
eeeeeir e un F’�55  .;.., » xt ‘“`‘:* t“‘'
eue e te eeve rnettet `.... ‘“l ‘ .. t~»‘ t.. . —t=tt—
es divideix en tres. ._ ¿ =—. ' _. . Q ` ‘· _ ''h. q ——._. , m... _____ ,,__ ‘“‘; _){A
El peu ntee ettunvet ` ‘ ; _..· 1 `LÏQÏÏ *t.. ··~ t
porta un petit Cabal »‘..·: "št ‘“`’ -—=:
(mblt prbbeblemem :_° _:VA ... =‘— =‘'.— ——·= �w�  ' ''`’’‘
ereeeeent eet F�t>  t ;—i i = . . _ ‘ . gîïgtî ’t.É .'... 1 t.i` ’ti '~t·: —= '··=—
eernete eer et eue “·.i t 1 .lrt ut~· r=tetre~rre �ï  ; t = ==rt tr r t . ree. u; ...
· · yx , . ' — .. .· ~—.·' '‘'·==='··'·-= ~ ~
pm , ,T9"" mes t-= . ..±——. �x�  — × ‘ ' r . ‘x-—‘»-*r‘t‘ t —»;‘ “‘=t=ë t .... ,.—
p°S$'b"'“‘�T?'  ee - Í t·‘ 1 ‘ —— ’�`  ï `·tt .._x ... .
<><>tt†"tUet<>'<>- l-et · `’ ''`'i’''š =. ., ' .. .. ’°’‘‘‘“t‘
eete ele ntà×trnet �F  * " '‘=‘‘ ` “.�
penetració es situa ` ·— r~*‘ =.:: ..‘.. ‘’t'e~~'t·t‘tt .=,.'·
3 -175 m_ |_g$ tgpggrgfigg dambdugg -14 m., ê mà €SC|U€|'l'õ. GS troba Ullã Íl|'l€SÍl’3
cavitats han estat redibuixades de l'original Quë dólt�  80CéS 6 U08 ëlît�  Vûmpêx �quëâîö
ret pels francesos dei e.s.PyrenèeS restau de eeràeter eeeeneent i eue erriee flne e te
dgi 1g7g_ base d'un ressalt. Un Cop superat aquest,
ens trobem de nou a l'exterior després d'un
F�5  recorregut de 55 m.
F�5:  Fractura que arriba a — 12 m. La seva
base és una pronunciada rampa de blocs.
F-6
Qš
�îtæ�ù
0 S
"1g`!·š— n S
. _ ___;_§Ï§.E;·
J €Ï�.—°0Ç%
Ö.—î���Ï�§..O.>_  Ä "' » .
~†.·‘t° ». '—.. (
`Ø ..... ¿ “ ‘
U.
F�3:  Diàclasi en la que en el seu interior
l‘aCumu|aCió de neu dividelx el pou en dos,
podent arribar a - 16 m. Es localitza a Ia F-6: En l'extrem est d'una dolina plena de
Cota 2075 m., a la base d'un petit Cingle, a blocs es troba Ia boca que dóna accés a un
mà esquerra i pocs metres abans d'arribar ressalt de 4 m. i una rampa que arriba fins
dalt la plataforma. a - 8,5 m. amb un sostre ple de blocs.
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F�7  / F�12:  Pou de 13 m. en Ia base dei F-9: Pou-ressait que arriba a - 13 m., on un
qua| s'inicia una Curta galeria Í on després tap de riou impedeix Ia progressió.
de superar uri pas estret es troba un tap de
neu que ès Ia base dei uriic pou de 6 m. de
Ia F-7. F— 9
L._....—....J
® Ü 1
` Ï _ j13m.__
taro`. , �y  `; 1 { w. M.
`ïÍ,É��,·T';��‘V"’�`rá~‘îV>  3 '· F�10:  Pou sondejat aI Costat est d'un petit
‘ ‘ ' ‘ ~ enfonsament. Eri intentar ia desobstruoció,
els b|OCS de Ia part superior vari Cedir tot
taponat |'eritrada, Cosa que va fer
desestimar uri nou intent.
F�8:  Fractura formada per dos b|oCs que
s'uneixen formant uri sol pou i arribarit a ta
Cota — 10 m., per una Curta galeria es pot
sortir de nou a l'exterior. F
E} 3
l——.—.....l
n J É �
;—?—.J «
« ø_"
»' `xm�iu
Š L 'I5m.
�îOm¿_
Ä ë��šv  ‘
‘“*·�*‘:  2 Ï ·
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F�11:  Petita fractura de 10 m. de arriba a + 6 m. Una altra galeria, aquesta
prqfunditat. descendent, baixa fins a - 6 m. en una
petita sala.
Q 8 3
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*6rn.
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0 2
L...Ï———Å
-6rr
;1O"Ï: ,_ J'
t —. "_ AO ,.
,×a°�r>±‘;î,-—F>;r'¿þ  ‘—.~ �~  "
;QÍ,°· ’"’° * ··m` è—. �B  Ù ° �‘0  t
w. M. �_  ~�`  _ �_  _ -
_ t fš. ÏJO Ï
· N M
F-14: A 30 m. del F-13. COva COnstitui`da
per una prOnunCiada rampa ascendent que
arriba a +9m.
ALTRES ZONES D'EXPLORACIÓ
F " Durant les Campanyes de 1999-2000 també
es van realitzar diferents e×plOraCiOns a la
t *9i*ri pròpia zOna atqrgada a la SIE, encara que
algunes d'elles són Cpntinuació dels treballs
que es pOrten a terme dins de |'impOrtant
sistema subterrani desCObert a la Peña del
|\AediOdiya i que serà Objecte d'un treball
més Cpmplet properament.
Ruabe de Bernera
U . .
I i.T_..Ï Chelera de Ruabe: Sortint del refugi de
Lizara s'ha de seguir el Cami que pOrta Cap
al LlanO l\/listresa fins arribar al refugi
fOrestal de La Paul. Un Cpp passat aquest
A _ �;  “’�`  Cal Creuar e| riu i ascendir per una visible
,�".  `j�  ' À tartera que s'enfila fins a la zona X (veure
Q 9 " q EspeleOSie 33) On es trOba la Cavitat
._ ¿G . 0 ·~' pintada COm a X-15. Girarem Cap a la dreta
y q (sud) i sense Cami, Caldra pujar per uns
9 oi rj NÏM esglaOns rOCOsOs i una pala d'herba, tOt
1 arribant a una zOna planera amb un sentit
descendent. Avançant en diagOnal Cal anar
a Cercar una marcada Canal, per la qual Cal
F-15: Es mixa .3 la ùage ria iõ gm paret Cie aagirir iirra arribar a ia aaviiari arra aa rraba
Fetas, õi miri de ig plataforma. Cm a 2405 rrr— riairèaria r arrri�  irrr rrrrrararr ria
Constituida per una galeria ascendent que mes de dues mies aa C3m'�
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S�Obre  a l'exteriOr mitjançant dues bdques b|Ocs i amb un petit apOrt hldric. Es
amb un desnivell entre elles de 12 m. Ccntinua per un meandre estret que
Accedint per la infericr es troba un pOu de COnfOrme s'avança va augmentant de
24,5 m., al llarg del qual es trOben diferents secció i guanyant prcfunditat ràpidament,
blOCs de gel. A la seva base, un pas entre tOt arribant a una petita sala On S'Obren
gel, permet d'acCedir per un extrem entre dues bcques; una es un petit ressalt de 4
rOCa i neu ala Sa/a de/Ec/ipse, Ocupada en m. entre blOCs que resta tancat i l'aItra
bOna part perla neu Í On trcbarem dOs nOus presenta dOs pOus successius de 6 m. que
aCCessOs possibles. A l'esquerra, penetrant arriben a una saleta final On s'asSOIeix la
per una gatcnera a ran de terra, es trOba maximatcndaria a - 107 m.
una galeria en suau pendent que arriba a Des de la Sa/a del EC/Ípse, en el seu
una petita sala que, un COp superada, es extrem nOrd es troba un petit ressalt entre
trOba un meandre estret amb el sòl Ocupat blOcs que dóna acces a un meandre pel
per blOCs i que arriba a Ia capçalera d'un que s'avança còmcdament, amb algun pas
pOu de 6 m. amb acces estret. Al seu fOns, estret i ressalts entre blOcs que arriba a un
en †Ort pendent, la galeria pcrta tins a punt molt estret que ccmunica amb una
l'entrada del següent pOu, de 12 m. i amb sala d'On surten dues Curtes galeries a - 48
un replà als 3 m. i la base Ocupada per m., punt de màximatcndària d'aquesta via.
îO|.
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,'; ,�·`  ’‘= E ‘'‘'‘'’:
* .·, :° ·.__ _‘ `. ¿_;«.,.;_ "_ " �  ": x-;.·îj`<‘Š Y
. ·· = '“»— = ·' · .»·-v Z
A la Cãfã SUd'�SÍ  ÖGI TTÏHSSIS ÓE B�rûêfê,  .,`�  ·::;.,, ‘‘‘,
entre el CO//ado del BOzO i la paret de ‘’’`ï``` ` A..., ��  ‘‘‘' ’’``: x Ïï ,,.V. ��“`V  Å ëž
· · vß · .x�x  . -' . ·. Í¥; `— . ,x ;-— ·— ` ‘ *‘~:=· .; ’;` �  �
Meyod/ya, es trOba un extens rascler situat ,À,_ “‘��  '.V=;—. ¿ ¿ _`. É _ _; .
entre les COtes 1950 i 2100 m. i On s'han `—, ·_Å —-_,.= 2 ...::
. ' .` · V . _. _.,'· ;,.,.,,=è. ·'_v A ;v_v¿¿._.¿, ,, ·�‘  _.'. 2
explorat un bOn nOmbre de Cavitats (veure j�  ±�;�±;¿  — ;= V À. .À_» �  ..—;;. J "
Espe/eOSie ng 33). Durant les Campanyes Vl-l · _ v`
del 1999 i 2000 es van explorar les ‘‘l. i . _ · ¢ V�-î-À_  r —.‘·‘ g ïšï ». . ¿=«‘·iÇ�
següents: Ï l zúl èæ ` .‘1 ) . . '·l.; ;
’_—· `�`�  ;-` .
. . . . « «x — ‘··=· ``°.
POzO de Ia Nnevez Havia estat visitada :_»_ =î· '''' .; _:—
anteriorment, però un tap de neu ens va V_V — » ~ ¿ =—. ��
1 ·¿ =·’ �`‘`  L ' » ; , —· ‘=° ..;, te
barrar el pas a - 14 m. A la Campanya del · ,- -ÀVAþ :, ¿—�<  »._~ I . 'Ï
2000 es va poder superar i després del ’ r:. »—— -
primer pou, de 17 m., un altre pas entre la ' .__. ¿ =·‘
neu permet d'aCCedir a un pOu, aquest de — ——’�
- - - — �‘  îá: :"‘ - .zx~» ` 'E '�  ‘·
13 m. i al fOns del qual s'inicia una rampa V >�—¿7  x>··x ¿=· .».~··· . ;__ »-
que pOrta fins la Capçalera d'una tercera »__ \M Í
vertical, la qual Cal baixar entre el gel i la . `“ » ‘`· �è  .þî:þ_þ ···�
roca fins que a la COta — 64 m. es ta ��.  .. ’ ~‘ ‘.
- �  ~ ~ 4% �>  “'Å "'±�`�  »# ë.».=.Q . ..—` : . .. "
impossible l'avanç degut a l'estretOr del _ ` . __ ..-_ — _t · É�
COnduCte. '
Aquest avenc sembla COrreSpOndre al Citat �_;;ÏÏÏ�  “? î“ÏÏ€»;; gv~' V j�
COm a Ll�2  pel GSP durant la seva V _.,. xg .,.. ; j,_,.. `�`—
:F×';;;= '._·< -— ·· ‘ ..x:~ = _....... — ___. . .5 '*·r. È " '=== ·~
Campõnvõ del 1978- ''''' �  ~
Coordenades UTM: 30 T 069585/473803 ;».—
Z' 2°’5 "�'  rerere .e..
. _,~='· ,.�_  ·· `.—' ': —x†¢= :'*« .= '�—·  ‘.‘'=
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POzO del Contactoz Cavitat vertiCaI que eS arriba tins a - 52 m. de fondària On queda
deSenvO|upa seguint un COntaCte entre tancat. Sembla Ser ei mateix que ei GSP va
diferents tipus de rOCa Calcària. Esta fOrmat eXp|Orar e| 1978 i van Senyaiar COm a L|—26.
per un primer pOu, estret, que va guanyant COOrdenaCieS UT|\/I: 30 T 069570/473793
amplaria i amb un repia a — 13 m. EI Segøn Zï 1955 m·
pOu eS de dimenSiOnS més CòmOCieS i
ï��'-~'“°Ï`;
CDUZÍ
"."\ ,—.._,_
`~è§._\_,.J;·j;;'Ï†~.,` il ,_.;
F;_;~�"'  "‘~~I;ý.__�“

%`;}Ïî:;t;~—
`Q`:;?—:~—«
`1—;ë—._..-
‘ I] 1[lm
__ «—«~—~ Plantes
Í Distància entre hùques 92 m.
`Š Distància Entre Sifuns 83 m.
4;—;,·~'_È`Ï"*j .v _ A; lrîïj ÉL
. . 'iJ:{g._ .
Surgenciû “ ;;x.. _
Iï c�
F.:—.'�'”·
W5 55:;,: `{IÏ {
COVA DELS CONTRABANDISTES I
SURGENCIA DELS CONTRABANDISTES
Alçats
Desnivell Entre huques 19 m.
cmm Desnivell Entre Sifuns 3,5 m.
Swgèvwiõ .
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Valle del río Osiaz POC abans d'arribar ai B/BLIOGRÅFIÅ
Liano de Lízara, e| riu Osia presenta una " À �  ·
sèi�s  d'engoriats �  sigtms sits sitis Vssssm ŠFŠE det C��å  ��g��  inêdites Cämpänyês ERE
encinglerada. En aquesta zona es Coneixen 65 anys �
a�9F‘"eS  Cavws de, de�e"‘�°'“p3"�€�"t  AUR/OL, B. (7980).- "/mems/rs \//saur/n 7978 —
horitzontai (~Cueva de Lizara, Cueva de Ios 19791 OUâmèd6,ns1O�.67_74  G_S_Pyréné6,S
Contrabandistas, ...), (veure Espe/eOS/e-
33)— Per sota de ta Cuevõ de IOS S/E �s/CE  /i//g�—  "DadeS inèdites Memòries de
Contrabandistas es va localitzar una aitra Campanya de/S anys 1997- 1998 -1999Í2000"
Cavitat , es tracta de Ia surgéncia de IOS
COmraba“d'StaS' iNOEX FOTOGRÀFIC:
Surgéncia de IOS Contrabandistas:
Pujant per Ia Carretera que va ai Liano P�g.  4. EiBiSaurin.Foto F.Rubina.
Lizara, un Cop passat "LOs COrra|Ones", pe 6 Ei R I d I pi F t, F t F
trobem una gran Corba de Ia Carretera Rî�inái  asc er E 3 ana HS eas °° ‘
orientada Cap a| Nord, en aquest punt
baixarem Cap ei torrent i ei remuntarem, Cai P�g.  9. EI Foratõn. Foto F. Fšubinat.
superar uns ressalts fins arribar a un torrent P_ 14 A F 2 F t J M V_ t _
a Ia nostra esquerra, es puja per aquest 69 ` venc ` ‘ °° ‘ ‘ 'C °�'a‘
uns 80 metres fins IOÇ�IIÏZ�ÏV  Ia bøcõ en el Pàg. 21. Cova, La Balellaza. FotOJ.N|. Victoria.
marge esquerre, quasi tapada per b|OCs.
Havia asiat visitada anteriormenti Pàg. 24. Grailar deI Pico de Fetas. Foto F. Rubinat.
darreïamem GS va fer_un mten�  de superar Pàg. 26. Avenc, La Baleliaza. Foto J.i\/I. Victoria.
ei Sifo finai, donant Ia immersio un resultat
de -15 metres de desniveii i 40 m. de Pag.31.GueHO FreSCOdetNapazat.FO±O F.Fæut>ma±.
recorregut aproximadament. P_ I __
LGS gaieries de ia Cavitat tenen unes Rai�inîš.  Acces a| Gueilo Fresco del Napazai. Foto F.
dimensions que mes o menys es mantenen `
entre els 1,5×0,75 m. fins ais 2,5X3m. ei Pàg. 33. Sala del Ptec, ES etun ade ta Chorrota. Foto
, . . P 9
recorregut total es de 248 metres i e| J·M·V'°*°"9~
desniveii de 30,8 metres.
(-24,2/+7,6m).
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PRINCIPALS CA VITA TS EXPLORADES PER LA SIE ( 1993-2002)
CAVITAT SECTOR DESNIVELL RECORREGUT
Sistema Güeyo-Meyodiya (1)(2) Peña del Meyodiya (+13;/- 627) 10.839 m.
(Güeyo Fresco - Espelunga de 640 m.
Meyodiya)
Espelunga de Ia Chorrota Barrarlco de Ia
Chorrota
Espelunga del Napazal (3) Pared de Napazal 1.768 m.
Pozo de la Foya (V�1)  (4) Ruabe de Bernera - 117 m. �
Chelera Alta de Bernera (5) Ruabe de Bemera
Pozo de los Sarrios (6) Ruabe de Bernera - 117 m. _
Chelera de la Ruabe Ruabe de Bernera �  107 m. _
Grallar del Puente de Roca (7) Puertos de Napazal
Pozo Gran Napazal (8) Puertos de Napazal -107,4 m. �
Pozo Ia Chelera (9) Puertos de Napazal
Pozo de la Ventana (10 Puertos de Napazal - 77 m. _
l�e  Belelleze de Fetás -175 m- �
Grallar del Pico de Fetás �  109 m. _
Pozo de IOS Grajos O B-4 (12) Llano de Fetás
LO Foratón de Fetás O B-10 (13) Llano de Fetás
9-19 (14) l�ler1°  ee Fetás 1Eml
(1) La integral Güeyo�l\/leyodiya  presenta un desnivell entre boques de -364 m i 2300 m de recorregut.
(2) La Espelunga del l\/leyodiya havia estat explorada el 1981 pel GERSAIVI (l\/lontpeller) senyalitzant-la
Com a Nl-4. Posteriorment, el GGG (BarCe|ona) Ia va senyalitzar Com a FIB-1 durant les Seves
Campanyes dels anys 1987-1991. El reconeixement dels dos grups es va limitar a les galeries mes
reeerregut —=—*'‘-'' '.`. �ž*.»  ` —
(3) Explor�dõ  el 1982 pel GERSANI (l\/lempellex) .— __�;_j¿.���  ‘‘;‘ 3 aþí --l _
que le ver) eerlvelltzer eem e lvl'11- Urre 9'1Y8 ...,.. ..`_
més tard, el GGG (BarCelOna) la marca Com a
l‘1B·31- 81119999 91009 ven ter 011 »:�`'‘`  J
reconeixement parcial per una de les boques. ‘( .þ E
(4) Explorada el 1978 pel G.S.Pyrénées fins a una
estretor a - 75 m. La marquen Com a B�6.  :�:  `'`* �¿v;  =-;Š Í
(5) E×F>'9l909 9'9 9"Y8 1999 1 1891 l’9' GGG `ZE`` .. °�``
glš�ercelona)  tans �  — 61 m. lvlereeee eem e lqlg- :_»;_ :v:‘ T
(8) E×l>l9re<let<>telmel1l el 1978 pel 9-8—Pvrer1eee -.-“î ‘=
que le verl mereer eem e 88 9 Slme rle 199
9999909- "
(7) E×P10l909 rerelmerlr 91 1991 pel GERSAM “...~ “.·— 1 ._...—.
tlvlerttpeller) que le merquert eem e lvl—2— .... ÍÅÉZ
(8) E×9'9l999 91 1978 991 01-8·F’Y1éll999 11119 9 ' 80 *
m- Le merquerr eem e Ll·1- ll°ï . =r· ��  ‘—�—=.,
(9) E×p1OreC1e el 1978 9916-9-Pvl9l19991199911119 ;»r-. �xí��  x.r— ... .'. ; ···· 9
tetelmerlt 189999 per le 11911 9 · 90 m- Le
"19“l“9“ 99"1 9 '�"8·  _:;¥Ï’;’;��  —``�i`  “.—, T Í ,`'�'.  Ï
(19) El 9�9—Pvrer1eee  ve e×F>l9rer el 1978 el peu ili1i:'l :—’,š ·?"·Ï —~—`
9‘er1tre<le~ et°r9er1t·l1 · 70 re- Le merquert eqm -rl ....,' Ï‘· ‘‘r‘ 1 ——l' 1 ‘r`r'= ''17=··- ) .,...,.,
9 '—"8· i=· ·.-·— — =..- :
(11) Explorada totalment el 1978 pel G.S.PyrénéeS. ``’’ rif
(12) Explorada totalment el 1979-1980 per l'EF1E- ___. . ¿
999 l9er°e'er1e> que li etereuerr · 184 re- r·'‘
(19) L`9l1V 1980 l'E9E'0E0 (0919919119) ve Superer "Ï` `�î
el tee ee 9el 1 ve errleer el eeu lerre e �  182 m— ·~-'` ‘ °... ·.==-- r .
<1‘1)E×r1l°1e9e lelelmerlt per l'EF�E·9E9  1 " �  ’l’š���Ï§î�r:r  1.=
<8ereel9r1e) lerlv 1989 Le eeve teeegrelle ==)· —`=—.——.. ~ ~ ; ·=·= .»`. 1 “=·1r=-=- ïëšž ·.‘'·�  9
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COMARCA DE LA NOGUERA.
Per /a S/E
u en arribar a aquest punt s'ha d‘instal·lar
L una Còrda de 20 m per baixar tins ala bOCa
Camarasa �  La Noguera dg lg COVg_
PREÀMBUL COORDENADES UTM
Aquesta Cavitat, havia estat )(¿ 323949
Iòcalitzada mitjançant Observació visual ja Y; 464QQ5
fa algun temps, però nO havíem tingut Z;635 m_S_n_m_
l'OCasió d'atansar�nOs  a e×p|Orar—la, ja que
Vanàvem postergant degut en part a que Dggçjqjpcjó
dørtàvem per suposat que l"|O deia tractat'- ES tracta d'ur]g grjtjgg Surgència
$9 de ClU€lC0m ntõSSelntereSSent— fòssilitzada. La Cavitat te 12,5 metres de
Al×Í ÖOFWCS tm dleeeble en que ne recorregut, dividint—se a l'interiOr en dòs
teníem F€·S ët ter ette decidlrent �t  entilennee Cònductes. El pròcés de descalcificació fa
eep e les perete Supenpre del lVle"Ï*ROlQ e que el sòl estigui recòbert d'una pOls mòlt
Üêmëtiöâ�-  fina que prOdueiX un nÚvO| d'aquest pòls si et
En arribar vàrem pòder COlTlpVOVâl' bellugues gaire.
que la Cavitat ja havia estat visitada
ãV`lÏeVÏOVmenÏ per uns tel ¿(A-Peña l FOtO:COva del`ArCada de F.Flubinat
A.PujO|)'? tal vegada esCaladOrS; þ _, W _ __:_:j; ___j__ Zš jjaî ___:À:�  I
espeleòlegs per lliure, nò hO sabem. ‘ ._ .. �  `VIV
La Cavitat es troba a Ia base del ,:_:__ =—. :¢ '
Cingle superior de la serra del l\/|Ont-Fšòig, , ,, — -· · W
en el en el mateix pla d'estratiflCaCió en que _ .»—r' W
es trOba la COva del Tabac i Ia Còva de ‘ ..—~ ' ‘``‘‘’'
l'il·luminat. _ I, ,...,=
Per aCCedir-hi Cal seguir el Camí que des de þ = _ _V-,_— 1: ='·=
l'embassament de Camarasa puja fins a la *` ·'=· À ' t. , ·,... �
pevet del Tepee, en ernber el eenti el punt . .__,;, E.
en que Cal superar un petit ressalt per .Å;;��x`.  -,,.,`` li; ·v··’=' . _
eentlnuer eep e te eeve del Tebee t nue te '`ei '' ,. x'l’ tlxi , , .~ .,,,,,,,,,—.—a,,,,,..,-
es divlsa la bòca d’aqueSta COva, Caldrà ,,., .,,_, , �*>:`
seguir pel viarany el qual va seguint bastant
plener ernp petttee <>e<>il·leeiene de *«·— ,t,‘; Ï�  ’,tÇ ,,,. »=t,
desnivell, al Cep d'uns Cemeners de metres, Z ,
veurem una enòrme diàclasi a la paret del 't“',
Ment—Ftelg, enueete eentenee e te pen
superiòr del massís i baixa fins a Ia base de — ° “ �`"Í�Ï  i`Vl'l A
l'Últim Cingle, en aquest punt es tròba la V```��  ’'` ` “`'“` V :»` _
COva de I'|l-Iuminat, des del viarany per On �  ` " “V“V`Vi " ’'`'’ _ _,,,
ëmem Caldrà pujar fins aquí. Des d'aquest . ....,_j_.gþ·
punt un COp situats a la base del Cingle, ,.V:-
haurem d'anar en direcció a la Còva del `
Tabac sense deixar aquest nivell, als pOCs "
metres veurem una petita agulla paral-lela
al Cingle, Cal pujar entre |'agu||a i el Cingle, `'iš
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COVA DE L'ARCADA
Camarasa - la Noguera
Jß. B
N. M.
A B
[] 3m

Topografía: M. Ruhinat — J.C. Juderias — F. Rubinatx" 21 d'abriI 2[J02
posaren marxa i busquem novament el
torat, i Com era d'esperar despres de dos o
V"a“0Va de Melà " ta N°9u�=`Va  tres sortides infructuoses o deixem estar.
Però vet aqui que tenim la pensada de
Historia: pujar a la Cresta del l\/lontsec amb uns
Va ser Ia setmana santa del 1980, quan prismàtics, i un Cop que som arribats dalt
junt amb el Company Joan Pallarès, vàrem del Graó Ample, nomes fer la primera
posar-nos en Contacte amb el pastor de ullada veiem el Forat dels nassos.
Vilanova de l\/leià, en Josep Portí alias
"Xaman", aquest ens va indicar una serie Una vegada situat el Forat, vàrem baixar
de Cavitats que Coneixia i que segons ell per tal d'eXp|orar—lo, amb el resultat d'esser
no s’havien explorat mai, una d'elles era el una Cavitat de minses dimensions, Com la
Forat de Sant Alís. Les seves indicacions majoria de les d'aquest sector, però això ja
van ser les seguents " A Ia partida de Sant es un altra història.
Alís, a trencar de terme i a uns 500 metres
d‘una Cabana hi na un torat amb una boca Situació:
molt grossa que te uns 10 metres d'ample i Cal seguir la Carretera que de Vilanova de
al tons es ta estret i no ni ha baixat mai l\/leià puja Cap al Pas Nou, ens desviarem a
ningu". Evidentment no teníem ni idea de l'esquerra passat el Km. 2 en direcció a
quin terme parlava ni d'on trencava aquest, l'ermita de la l\/lare de Deu del Puig de
però vam dediCar—hi tres o quatre sortides l\/leia, un Cop arribem a la desviacio de la
per tal de trobar—lo, Cosa que va resultar pista que va a l'ermita, la deixarem per
totalment infruotuosa. seguir en direocio a l'abandonat poble de
A mitjans dels anys 90, un Company de la Fšubies, arribarem a un punt on trobem a la
UEC que estava fent un vol amb Parapent dreta del Cami una gran Cisterna d'aigua en
per sobre de Vilanova de l\/leià, ens va mig d‘una pujada, en acabar aquesta
indioar que havia vist una boca d'avenC pujada del Cami aquest es torna pla però a
molt grossa a la zona, però no la sabia l'esquerra surt una pista que baixa gira a
situar exaotament. Total que ens tornem a l'esquerra i torna a pujar per dirigir-se a les
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restes de l'ermita de Sant Alis, en acabar la Coordenades UTM:
pujada anterior, trObem un Cami a la dreta X: 332200, Y: 465335 , Z: 1309 m.s.n.m.
que Caldra seguir, aquest va seguint mes O
menys pel llOm, tins arribar a un punt en Descripció:
que baixa i gira una mica a la dreta, en BOCa de QX7 metres amb un pOu que ens
aquest punt trObem a l'esquerra del Cami situa en una planta amb una lleugera
un petit turOnet a sObre del qual es trOba la inclinació a -6 mp. Al S una Obertura ens
bOCa de l'avenC. permet accedir mitjançant una desgrimpada
Aquesta Cavitat, degut a la semblança de a una sala de 6X6 m. On a Ia seva part NO
nOms, nO s’ha de COntOndre amb el FOrat te la màxima fondària de la Cavitat amb —l3
de Santa Lis, aquell es trOba al l\/lOntseC mp. Sembla ser que es tracta d'una Cavitat
d’Ares al Cim del mateix nOm. residual.
Vilanuva tle Meià — La Nuguera
B m. A
E //
·
—13mp '

B Ü 5m. · A
N.M.
Tupugrafíaz F.Ruhir\at — A.CabanaS novembre 2UUU
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EL PONT CABRADIÃS / EL TORRENT
I
FONDO, UN MA TI BEN APROFITA T A
7 ' �
L /l/GUA DE VALLS (GOSO/, Bergueda)
Per JORDI LLORETÍ PRIETO (`l)
El PONT CABRADÍS o OUEBRADÍS (també 500 metres de desnivell i 3 Km de recorregut
l'hem vist escrit QUEBRADIÇ) és una cova complet i molt variat, que va a donar pel
molt coneguda pels excursionistes i que té vessant dret a prop del l\/lolí de la Corriu (10).
una génesi curiosa: Un tram engorjat del riu Nosaltres, com a complement d’aquesta nota,
Aigua de Valls on s'ha acumulat un tap oferim dades i croquis sobre un d’aquests
d'enderrocs de conglomerats, que nan estat barrancs, el TORRENT FONDO o CLOT DE
excavats pel Corrent i cimentats per importants L’|NFEFtN, una gorja amb Cert interes de 260
diposits de travertins. El resultat d'aquest metres de desnivell i amb 1.400 de recorregut,
fenomen paracàrstic és un tunel de 45 metres afluent pel vessant esquerre de l'Aigua de
de llarg, per on Circulen les aigues d'aquest riu Valls. El seu final es troba, precisament, en el
que neix al Bergueda i va a donar al Cardener, camí que ens du al Pont Cabradis.
ja en la comarca del Solsones (2). Tots dos, torrent i cova, es troben al
Entre els mateixos blocs que formen el terme de Gósol, al Bergueda, als estreps
sostre d'aquest "obscur" excepcional, existeix occidentals de la Serra d'Ensija. l\Aapa de
també una petita cova, de 7,5 metres de referencia: "Rasos de Peguera — Serra
recorregut, situada a quinze d'alçada sobre el d'Ensija" d’Editorial Alpina (9).
nivell del riu i amb la particularitat de contenir [
un pou inundat que nem sondejat en uns 3 EL PONT CABRADIS
metres de profunditat. Es coneix com COVA
DEL PONT CABRADÍS (o QUEBRADÍS). Per arribar�hi,  l'itinerari mes còmode
Malgrat tractar�se  d‘una mena de (11) és el següent:
bellesa natural tan coneguda i adhuc situada a Carretera de Berga a Sant Llorenç de
molts mapes turístics de Catalunya, no l\/lorunys (BV4241). Al Km 20,600, després del
coneixíem cap topografia espeleologica. De Càmping de la Vall d'Ora, s'ha d'agafar a la
fet, a totes les publicacions especialitzades on dreta una Carretereta marcada "Pont
surt amb Cert detall (3)(4)(6) i (8) es dóna a Quebradiç, Sisquer i Montcalb".
entendre que no na estat mai topografiat, i a Als 500 metres deixem una Casa a la
les cites bibliografiques purament dreta, assenyalada com "Vaucell". 2.600
enumeratives (5)(7) i (9) es repeteixen dades metres després, quan ja portem 3.100, un altre
inexactes sobre el recorregut subterrani (li mas, "|�Obac",  també a la dreta. 900 m i
atribueixen 60 metres). Aquest ba estat el arribem a "Sisquer — Can Garriga", on veiem la
motiu de la publicació d'aquesta nota, ja que Casa i l'església de Sant Esteve de Slsquer a
ens trobem amb un paratge que Combina l'esquerra. Pels voltants d'aquest punt s'acaba
l'interes de la seva peculiar formació l’asfalt (12) i se segueix per pista en bon estat.
subterrània amb l'atractiu paisatgístic, que el 700 metres més i un nou cartell indica
fa mereixedord'ésser visitat per tothom que es una desviació a la dreta "Fontanella —
trobi pels voltants i disposi d'un parell d'nores Pallices", però seguim rectes. 1.100 metres
lliures. després, quan ja portem 5,8 Km des de la
A més d'un notable interes turístic i carretera, agafem, ara si, una desviació a
excursionista, aquesta encaixonada vall de l'esquerra, marcada "Cal Vallonga, Cal
l'Aigua de Valls ofereix l�al·licient  dels diversos Parrillo, La Parera, l\/lolí de la Corriu i Pont
torrents engorjats que desemboquen, entre els Quebradic". Si Continuéssim rectes, en 3,2 Km
quals l'Edu Gómez i els seus amics nan obert més arribaríem al veïnat de l\/lontcalb.
uns quants descensos esportius. El més Als 2,3 Km d'haver pres la desviació, a
interessant és el Torrent de Vilacireres, amb l'esquerra i no gaire lluny veiem les masies de
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Vallonga, Cal Parrillo i La Parera, al Pla de al tinal, una esplanada on es pot donar la volta
Sant Floma, enlairades sobre la profunda vall al vehicle i aparcar. A 11,4 Kms de la
de l'Aigua de Valls. El paisatge promet, Cada carretera. Un darrer cartell senyala "Pont
Cop mes agrest, amb les cingleres de Quebradiç — 45 minuts". Anant a bon pas
conglomerat que cauen verticals sobre s’esta referint al temps d’anada i tornada, ja
l'engorjat La pista comença a davallar tins que, des d'aquest punt, ja nomes Cal seguir a
apropar-se al riu, i a 2,4 Km despres dels peu uns 1.300 metres Cap el NE.
masos citats, arribem a una petita resclosa, El camí que segueix note perdua. Es
inaugurada el 1998, que rete un volum modest tracta d'una amena excursio d‘uns vint a vint-i-
d'aigua del riu per laprofitament d’una cinc minuts xino-xano, riu amunt, sempre pel
minicentral hidroelectrica situada un vessant esquerre i per un corriolet que va
quilòmetre aigues avall. Des d'aquÍ, si salvant petits obstacles, ascendint i baixant
giressim i seguíssim riu avall, arribariem de Curts desnivells. Als deu minuts es travessa un
seguida a les runes de |'antiC l\/loll de la Corriu. afluent d’aspecte tosc i pregon, ès el Torrent
Continuem la pista riu amunt. Ara s'ha Fondo, sector final del Clot de l'lnfern. I quinze
Convertit en un cami irregular i estret, amb minuts despres arribem a un pla petit entre el
l'amplada justa pel pas d'un vehicle. Nosaltres bosc, a 1.060 metres d'alçada, amb el terra
sempre hem recorregut aquest tram amb un tormat per tosques, herbos i amb aiguamolls,
cotxe convencional, patint els problemes on veurem una peculiar tonteta que neix al
normals. Pero la major part dels qui no tenen peu d'un roure molt caracterlstic, junt amb
un tot terreny el deixen al costat de la resclosa d'a|tres petites surgències que formen rierols.
i segueixen caminant. En 900 metres sarriba
PONT CABRADÍS °°‘° '“'�°“�°"
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Tots aquests reguerols (des dels 1.300 metres d’a|çada fins als
desapareixen infiltrant�se  sota terra als 1.040) i 1.400 de recorregut. Fàcil (grau 2).
pocs metres de recorregut, per ressorgir de Variat, amb trams engorjats alternats amb
forma immediata al sostre del Pont altres mes oberts. No gaire aquàtic, però si
Cabradís, on donen lloc a bonics i nodrits suficient per gaudir d'alguns curts
degotalls. Estem just a sobre del fenomen tobogans. lmprescindibles dos vehicles (15
subterrani. Kms. de cotxe a cotxe).
Per assolir la boca inferior de la Temps d'aproximació: Accés:
cavitat ("resurgència")cal seguir una lmmediat o 30 minuts, segons es vulgui
vintena de metres el cami a l'esquerra, castigar el cotxe o es disposi de tot terreny.
direcció Sud pel mig del bosc, i baixar el Descens: Tres hores. Retorn: 10 a 15
vessant dret per un corriolet molt vertical, minuts, segons aparcament escollit.
uns 30 metres de desnivell des del pla l\/laterial: Una corda de 40 metres, o millor
superior, ajudant-se amb els arbres, fins el dues de vint; Neoprè necessari. Epoca : Tot
nivell del riu a la cota 1.030 m. d‘alçada. l'any. Equipament : De primera exploració
Pel cami, a 1.045 metres d'a|çada, però suficient.
trobem la petita boca de Ia COVA DEL El primer vehicle el deixarem a
PONT CABHADÍS. Una curta gatera de set l'aparcament del Pont Cabradís, abans o
metres i mig de llarg amb algunes petites desprès dels darrers 900 metres de pista
formes reconstructives, que podem visitar dificil. Amb el segon cotxe tornarem a la
amb tant sols una llanterna. bifurcació situada a 5,8 Km de la carretera i
Si volem arribar per l'exterior a la boca prendrem el trencall de la dreta (en el sentit
superior ("engolidor") del Pont Cabradís es en què anem ara serà |’esquerra), pujant
un xic mes complex, ja que aquesta s'obre direcció l\/lontcalb, petit veïnat i església de
en un tram engorjat del riu i caldria fer una Sant Pere, on arribarem als 3,2 Kms de la
desgrimpada delicada. El més senzill ès bifurcació.
seguir un sender poc marcat uns dos-cents El passem de llarg i seguim
metres vers el Nord, paral·lel al riu i aigües planejant la pista en direcció nord.
amunt, fins a un lloc on aquest caminoi Trobarem dues cruïlles, als 4,5 i 5,1 Km de
comença a baixar suaument i arriba al la bifurcació, i a totes dues prendrem per
nivell de l'Aigua de Valls. Ara nomes cal l’esquerra (per la dreta ens durien Cap a
girar riu avall per l'interior del barranc, les runes del poble de Peguera, passant al
mullant-nos els peus i retrocedint el que peu de la paret de la Gallina Pelada, Í
ens haviem allunyat per l'exterior, fins Fumanya, desprès d’uns quants
endinsar�nos  ala cova. quilòmetres per pista només aconsellables
Es tracta d'un túnel d'una alçadai per tot terrenys). A partir de la segona
amplada màxima de l'ordre dels 7 metres. d’aquestes cruïlles la pista empitjora el seu
Format per tosques sobre les que creix la estat i, si no ens animem a fer-la amb
molsa, per on regalimen les aigues cotxe, només calen 30 minuts de suau
infiltrades procedents dels aiguamolls baixada a peu per recórrer els darrers 3,2
superiors. Segueix una orientació N-S i tot Kms.
el seu pis es troba envait per l'aigua del riu, El cami que seguim ara discorre
amb una fondària màxima propera als dos per la Baga d'en Solsona en direcció al
metres en el lloc més profund. Adhuc en l\/loli de Güells, punt situat a Valçada de
epoques de baix cabal cal banyar—se de l'Aigua de Valls i des d'on agafariem pistes
Cap a peus si es vol travessar de banda a en bon estat Cap a Gósol al nord o Cap a
banda. Tot i que, si nomes es vol donar una Vilacireres, La Corriu i la carretera Berga —
bona ullada, l’aigua gairebé no ens arribarà Sant Llorenç de l\/lorunys a l'oest (13). Però
fins els genolls, al menys a |'estiatge. No no ens caldrà arribar tant lluny, als 8,3 Km
cal Cap tipus d'il·|uminació, ja que des de de la bifurcació Pont Cabradís �  l\/lontcalb
tora de qualsevol de les boques es veu (es a dir, a 5,1 Kms. de l\/lontcalb), 3,3 Kms
perfectament la sortidaa l'altra banda. abans d’arribar al l\/loli de Güells, la pista
Topografia realitzada el 13 de Creua el Torrent Fondo. Les seves aigues
setembre del 1996 amb l\/lontserrat Ubach i baixen en direcció NE — SW, per
Tarres (E.Ft.E. del Centre Excursionista de l’anomenat Clot de l’|nfern, des dels estreps
Catalunya). més occidentals de la Serra d'Ensija. És
l'inici del descens, a 1.300 metres d’alçadai
EL TORRENT FONDO amb coordenades 42° 10’ 688'�  �  1° 42'
652", mesurades amb GPS.
Barranc de 260 metres de desnivell Uns 1.400 metres abans, al costat
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de la Font de la Bruixa, haurem travessat �èUuÇê�Çušî;ï$O<î@$Í'����>7@×Çt“$$“ilr=?Ï  ë�  Tåûbê êï
�  _ x i ,. �'aaeor.uia
una petita rasa' e�  tracta d.un dels ãfluents turística i eXCursionista". Llibre de 202 pagines amb
que trwbõrem mes tard ume del barran<>— mapa a 1:50.000 impres a Solsona, amb 15 itineraris
�1rtOmeI'1ãt  "Torrent del Cãl Cul Estret'�  turístics i deu excursions a peu per aquest atractiu
segons els que el van obrir: l'Edu Gómez, 5@C†<>rd@'S0'S<>“ë$-
J.A. Vergara, X. Vidal i F.J. l\/lerencio el dia (3) JB i949 _ ,.Ei pom Quebiadiç.,i Boii
9 de mälQ del 1995- _ C.E×C.Sabadel| (Sabadell, Barcelona), Sept.�Oct.  Citat
El descerls S’|l'l|C|ã amb un tram per BORRAS et al. 1980 (6) que diuen "aqueSt article
boo prometedor mott obert, or] anem es possiblement la ptimera reterencia escrita que este
trobant ressalts que evitem desgrlmpant daquesunœressam emmen �
pels laterals. Així arribem al primer autèntic (4) _ioi_iei A_; eiiviov M_A_ igôe _ ··Aii Berguedà i
pOu, de 9 metres âii, que es davalla Cardener. Guia E×cursionista'�  (3ê edicio). Ed. Centre
mitjançant un Spjt situat en un b|oo ¿ Excursionista de Catalunya (Ešarcelona).
t eSqu.€rra' NQUS, ressalts petits que es (5) ESCOLÀ, O. 1969 �  "Espeleología" dins de "Ftasos
desgumpen ' u elues mes Qrens que de Peguera - serra d'EnSija. Guia Cartogràticai Mapa
s’eviten. Un afluent �1  l'esquerre. que aporta a 1:25.000". Ed. Alpina (eranollers, Barcelona). Petit
un petit Cabal d’aigt-ta eodioioriet i per ti te Eivetv�ri  ge �avitats  amb dades sobre les dues del
— .t �  it on ue re iç. _
pnmera badma On Cal nèctar uns pecs (6) BORFKAS, J.; IVIINARRO, J.l\/|. E TALAVERA, F.
meÏVeS· Seguem un tram meneten engøriõti 1980 - "Catàleg Espeleològic de Catalunya. VOI. 5 :
amb tolls petits on trobem uns quêrlts L'UrgeIl, el Solsones, la Segarra l el Bergueda". Ed.
exembtere del Simbàtio trito pirinenc Poliglota `(Barcelona). Žiten IÉS d�des  Consultades a
<EuF>'°°'uS æueui uu S@u°u auueut Lîî,,g�;î“‘°à�S  l�’*  i�O’  ‘m;tîèS ‘î�§šr'ê¿îî;
esquerrei aquest Seeï un Qreu tronc, un respectivament, al Pont Quebradís i a la Cova. sense
gran bloc, mes ressalts i es Comença a topografies.
animar la testa amb un seguit de tres pous , R P "F {
per °~ um 'uuuuß i uu *8 .'@œ5>°*Ó.u@'€; íQ,$Ïîš���š.nZd“�?iRŽ.ŽEStŠ’�  p¿gåã?a9.èe«ã"ãÈšå;?
rapels es ta al Costat de petites ibädlri€S euia Cartggx�rtge  E mapa e 1:25.000". Ed. Alpina
on Celdre nedar: Deu metres equlpet amb (Cãranollers, Barcelona). Llistat de Cavitats, on surten
dos pitons a Vesquerra (2); sis metres aquests dos fenòmens amb 60 i 10 metres de
instal-lats en un petit pont de roca sota un 'e°°"'3g“�'
P0"�†  dë Vœê mes Qiên ®§ ' lõ u€·ru<=3l mes (S) r\Aii<1AFtFæo,J.i\A.; DE VALLES, J. 1993 — "invemeri
lmpOrter1t del barranc, un Ou de 15 metres Espeleològic de Catalun a". Volum 2 El Prepirineu.
Y
amb dos Spits ¿ Vegqugrrg que permeten Ed. Federació Çatalana d�EspeleOIogia  (earcelona).
ancorai, ta Corda amb seguretat tei. Citen els tdoefenomerts, tambe amb 631 10 meåres de
Ara rambiem és Cada Cop mes recorregiu. an Cons ar que no es isposa e Cap
t _ _ opogreia.
aquatio, amb nombrosos ressalts, tolls i _ t
tobogans petits. Fins i tot un Curt "ObsCur". (9)EOUlF’ TECNKÈ DE ,GEOGRAF SALVADOR
uua ume u@'u°a' ue 5 'u°>u@S» uue �ë�îãî�  š.š’t§Žê§T?îîîî;?°šî; šâ'�«i=ta;îî�’d;
pedem þeixer fem un tobogan una mica Peguera �  Serra d'Ensija. Guia Cartogràtica Í l\/lapa a
]ustet 0 lr1stal·larlt la Corda en un arbre áãx. I 1:25.000". Ed. Geò rat Salvador Llobet, Edicions
Q
je ens trobem gl pegeedíg dg sortida, ¿t Cartogràfiques, S.L. (Granollers, Barcelona). Aquesta
"a*uuaua"e*u uuuu @' uu Auuu ue vaus pe �ãî�ã  Sïtî�îs��,í;�štšîîê“�ï'?'�‘�*dÏ  §;ïîlLŽîî“;.%ïlî
ta seva eequerre hidrøgràfice Eetem en el Quebradís i 7de profund�at  per la Cova. p
punt on s intercepta el cami al Pont {
Cabradís, que trobaríem riu amunt en uns (10>G0NlEZ, _E�_  1998 �  f'D€·S¢@nS de bõrrancst El
15 minuts. Si no ixhem visitat mai ara es un �grrent  de Vilacireres . Vertex (earcelona), 166: 38-
bon moment per fer�hO.  Ftiu avall ens `
espera el COtXe, en 10 0 15 minuts, segons (11) Existeix al menys un altre itinerari, antigament
lepereement que heguem egee||it abgng molt utilitzat, però que Considerem mes duri amb mes
Descens realitzat el 14 del maig del �f�snsit�t�tâtsig�  ��åïîln�iri�åsng�l  dÏ;’Hd°eG(ÏÜei';S 0
— — e Oso es
2009 amb Merc Nõvõrr<>—_†Ou· Terre (E·R·E· pren la pista a l\/Iontcalb de la que parlem en la
de ÍAQFUDHCIO EXCurslOriIste de Catalunya) descripció de l'aCCeS al Torrent Fondo, però aquest
i el meu bon eemperty de berrenee ijerdj Cop en direooió contraria, riu avall de l�Aigua  de Valls,
Nieves. Ja el vàrem trobar equipat, ja que �gï�ïwói�uîšiš?  b�tîe�m  ëîrï�e�nîl  (30;; šaSÏ‘e'�att
· · I |’
havle estet Obeu el 9 de melg del 1995 pels dret que erîs porta per l�E�quena  d�Asep�ireît;meeTt0al
m�te|XOS  que lafluent. (14) Pont Ouebradíç. La tornada Compoita mitja nora per
ascendir els prop de tres-cents metres de desnivell
R que ens separen de la pista. Des de Vesmentat Coll,
BIBLIOG AFIA I NOTES d t, ii ÖE di
que po rem reconeixer per un Carte " ‘ spal 'nteres
(t)Sii_E_detCeritre Excursioriisia Àiiga Natural", uns dos quilòmetres mes ens durien al
Torrent Fondo, passant pel poble abandonat de
Bonner.
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_ (12)AqueSta pista esta sent eixamplada i alhøra (14)GÓlv1EZ,E. ;TEJEFlO, L. 2002 — "6O Descens
õsiõiiõda �i  terminis A iqctubre del †996 ei quitrà CJ'èngO«]�xiS  õè Li�ùuõ.  SO d'aquests mè�nx"  CB
arribava nOmés tins als 2.200 metres de Ia Carretera, EdiCiOneS (BarCeIOna), 204 pp. Un bOn ventall
/-\i maig del 2000 hõviõ õvõnçõt 2 quilòmetres més ES u'èngOr]�iS  lleidatans; mO|ts d'elIs, Ouens pèls �umrs  E
pOsSible que quan aquestes ratlles siguin publicades Companys. Pels vO|tantS del POnt Cabradis es
encara arribi mes lluny. presenten set afluents del l'Aigua de Valls: Vilacireres,
Can Pelegri, Llises de Llòria, COmelIOngeS, I\/lOntCaIb,
(13) COLL X�š  LLOBŽT 3 1978 �  `POVT dëi C0mî@ �  Cal Cul Estret i FOndO (aquests dOS últims fóra de Ia
Serra del Verd. Guia artografica Í l\/lapa a 1:25.000’". "prOvÍnCia de Lleida, al Bergueda).
Ed. Alpina (GranO||erS, Barcelona).
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• I • '
e/ Ca/a/X de / ab//†.
De ve_qada en qua/7, a@u/7 ve †e/'a de 5/7C`0f’û que amb †/~e/7†a anys de
/a SIE obre u/7 Ca/a/X /' a/ seu fa/7S r'e†ar'aÇ h�/77  Cr'e_qu† /h†er'eSSa/7†
apare/X u/7a Carpe †a, esg/'a_que7da anar /'eca/7S†r'u/)7† Ú�ÇU/785
pe/ †€/77,05 /' d/775 d 'e//a U/75 papers d 'aqueS†eS /7O†eS /' da/7a/' a
e/7Ca/'a mes eS_qr'a_que7†S ES †r'aC†a Canè/Xer u/7a ser/e de Cav/'†a†S
de /7O†eS 0 ar'†/t/es /77/lý eSCr'/'†S exp/arades e/S anys 1971 /' 1972 /'
sabre aC†/`v/'†a†S pOr'†adeS a †er'/ne que e/7Car'a r'eS†aven /hèd/'†e5.
fa /770/†.5` 0/7}/5 /' que /77û/' va/7 ar'r'/bar
a SOr'†/†' a /a //um.

' I I
L Esp/uge de Barrau / a/tres Ca VlÍ�1ÍS
un B [ Ô
VGIHGS ( UFQHSG, SC�I).

Perla SIE
Els antecedentsz Lucien Briet Les explòracions de la SIE
L'abril del 1971 un equip de la SIE
La revisió de l'òbra de Lucien Briet per les (J.Antem, J.Flòvira i J.Bòj) prenien Còntacte
diferents Còntrades del Pirineus aragònès a amb una d'aquelles Cavitats: La Espluga de
les primeries del segle XX, sempre ha Barrau (també anòmenada Cueva de
dònat bòns resultats als espeleòlegs Burgase) i es va Còmençar l'e×plòraCiò tòt
Catalans de les decades dels 60 i 70 pensant que es tractaria d'una Còva d‘esCas
(l\/lanatuerò-l\/lalapreciata�  Glòcesç recòrregut i aviat van pòder Còmpròvar que,
Esòuain ,... ). sense tractar-se d'una gran Cavitat, valia la
pena dediCar—ni alguna jòrnada més.
En un dels seus articles, Le barrancò de /aS
Gargantas de Yeba, publicat al Bu//et/n Còm acòstuma a passar però, nò es va
Pyrénéen, Briet ta, Còm sempre, una tòrnar tins a mitjans de juliòl de l'any
acurada descripòiò de la seva estada i següent (J.Antem i J. Ròvira), quan tòt
activitats, en aquesta òcasiò a la zòna de Cercant la segona Cavitat Citada per Briet,
La Velilla i Bòltaña, òn despres de tres es lòcalitzen dues d'inedites, però Cap
setmanes per la vall d'Ordesa, va anar a d�elles  te les Caracteristiques de Vanòmenat
raurea primers d‘òCtubre del 1909. Dins les Fòratò de IOS /l/lOrOS. Es tracta de les
activitats pòrtades a terme per tòts aquells batejades Còm Cueva de Dòn l\/lacariò i la
paratges abans de tòrnar Cap a França, ta Cueva de la Cresta. Dins la tauna
esment de la visita a dues Còves situades reCòl·leCtada, a la primera d�elles  apareix
pròp del pòblet de Lacòrt. Es tracta de la una nòva espè-Cie Cavernicòla (1).
Esp/uga de Barrau i del Fòratò de /Os
MOrOS, de les quals ta una breu desòripció, Els dies 23 i 24 de setembre del 1972 (J.
ja que Segòns es despren del text, a la Antem, J. Sabròsò i Jl\/l. Viòtòria) es tòrna
primera d�elles  van ter mitja vòlta en per reprendre els treballs de tòpògratia a la
quedar-se sense llum. De l'altra Cavitat, que Espluga de Barrau i ter diferents
diu ser de mòlt ditícil lòcalitzaciò, li atòrga òbservaciòns mòrfòlògiques.
una lòngitud d�entre  100 i 150 metres.
43





La setmana següent, 30 de setembre, estabilitzades en 1 metre d'ample per 5-6
(J.Antem, Jl\/l. l\/liñarrò, J. Róvira, Jl\A. metres d'alt i amb el scstre llis i inclinat Cap
Victória i A. Viñas) es dónen per acabats a la dreta; que mitjançant successius
els treballs a l' Espluga de Barrau i es van ressalts i passos a superar uns per scta i
recollir les trampes per a insectes d'a|tres per dalt, ens pórta a punt
dipcsitades ala Cueva de Dón Macarió. d'incidència amb una galeria de dimensións
nótablement mes grans i que vam
Situació de les cavitats denóminar Ga/eria Princ/pa/.
Per la Carretera d'Ainsa a BrOtO, passat Galeria lateral de l'entrada
Bóltaña, s'arriba a Lavelilla i póc despres al
póblet de Lacórt. POC despres d'aquesta El pas a aquesta interessant galeria es de
pcblació, a la dreta hi ha una pista que sOstrebaix(1 metre),que s'alça ràpidament
pórta al póble de Burgase (el 1972 era dónant a la galeria nótables dimensións (2
tancada amb una cadena, metres d'ample per 7 metres d’alt). El sòl és
Ocupat per gours i tang. La cóncreció es
ja que Burgasé era abandónat i aixi es vOlia quasi exclusivament parietal, clarament
evitar l'espOli de les cases). descalcificada. El scstre es inclinat, pcdent
Abans d'arribar a Burgasé, a mig Cami Obser\/ar els plans d'estratificació també
aprcximadament del reccrregut, a inclinats.
l'esquerra de la pista es tróba una petita Aquesta galeria acaba bruscament en una
casa (Casa de lOs campcs de Barrau). En paret plana. En un racó a l'esquerra, ni na
aquest punt cal seguir en direcció est, pel un petit fcrat, impenetrable, pel qual buta
mig dels camps abandónats i Ocupats per un fórt ccrrent d'aire. Segóns la tópógratia,
la màquia, durant uns 110 m. i amb un hauria de cómunicar amb la galeria mes
lleuger pendent ascendent fins arribar a la distant de la cóva, però en aquest punt
bóca de l'Espluga de Barrau, situada a 910 (Galeria E) apareix un gran caós de blOCs
m.s.n.m. que fa mOlt ditícil póder Observar qualsevcl
Ccmunicació possible.
Des d'aquest punt i en direcció nórd, s'ha A l'extrem dret es pct grimpar tins al scstre
de remuntar pel mig del bósquet Cap a una (tal i COm va ter L. Briet), tct pcdent
petita carena que baixa Cap a la pista. Al Obser\/ar llum de |'exteriOr, encara que
bell mig de la carena es trcba la Cueva de Caldria una desóbstrucció per arribar a
la Cresta i uns metres abans d'arribar a ella aquesta tercera bcca.
es lócalitza la Cueva de Dón l\/lacarió (990
m.s.n.m.). Ambdues són de lócalització Prclóngació de la galeria d'entrada
mOlt ditícil.
La Galeria d'entrada nO finalitza a l'enllaç
amb la Galeria Principal, ja que
L'ESPLUGA DE BARRAU Originàriament cóntinuava en direcció
paral·lela a aquesta, havent-se entónsat
Galeria d'entrada parcialment l'envà de róca que les
separava, dónant llOc a un acumulament de
L'entrada principal a la cavitat es elipsóidal, materials clàstics en la Galeria Principal,
de 2,5 metres el diàmetre més gran. Per que restaa un nivell lleugerament intericr.
una rampa de 23° d'inclinaCió, il·luminada Des de l'enllaç es grimpen uns 3 metres
gràcies a una bóca secundària vertical, es fins arribar al nivell del terra de la Galeria
guanya ràpidament prótunditat. Sóta d'entrada. Als 35 metres de l'enllaç es tróba
l'Obertura d'aquesta segona bóca incideix la un pas que Cómunica de bell nOu amb la
Ga/eria /atera/ de /'entrada, que descriurem Galeria Principal per el seu scstre. Un blOc
a banda. en equilibri precari desacónsella el pas per
El recórregut segueix per la rampa, ara aquest punt.
amb mes de 30° de pendent i amb el sòl
amb abundant presencia de blócs de Galeria Principal
mitjanes i petites dimensións. Als 25 metres
de la bóca se suavitza la inclinació, just a En primer llOc tarem referencia al tram que
l'entrada d'una segóna galeria lateral, va en sentit descendent des de l'enllaç. Les
aquesta de curt recórregut (5 metres). dimensións Oscil·len scbre els 3-4 metres
Despres de superar una incòmcda diàclasi, d'ampIe per 4-5 metres d'alt. Existeixen
s'inicia un tram de galeria de dimensións amuntegaments de próductes Clàstics de
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mitjàigrantamany. El proces reconstructiu la dreta. En direCCió oposada a la que
és irregular, mancant en alguns punt i en portem es veu una Cornisa que porta a Ia
d‘a|tres adquirint un notable Ga/eria C, també accessible per dues
desenvolupament. La galeria acaba esquerdes més situades a l'esquerra.
obstruïda per acumulacio de blocs a - 34 La Galeria Principal Continua amb una
metres de profunditat. notable amplària (4-5 metres), el sòl és
En sentit ascendent presenta en primer lloc format per unes grans llastres despreses
un desoens de 3 metres fins a trobar entre del sostre, el qual deixa al descobert
els abundants b|OCs del terra, una serie de d'a|tres rigorosament llises. El proces
petits pous que s‘interCOmuniquen i que reconstructiu és inexistent.
donen pas a la Ga/eria B o del POU. Els productes Clàstios divideixen
Continuant, es puja en rampa per finalment momentàniament la galeria durant uns 15
superar un pas per darrera un bloc situat a metres i a Continuació sembla taponar�se
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per |'acumu|ament de blocs, els qual es es pot ascendir alguns metres en oposició.
poden superar per una gatonera que dóna Sota mateix es troba una perforació al terra
pas ala Ga/eria D. que porta a unes gatoneres que, un cop
superades es torna a trobar el conducte de
Galeria B O del Pou gran dimensions i blocs de gran tamany. Al
fons d'aquest sector es nota un corrent
La vertical mínima dels pous és de 5, 20 d'aire entre els productes Clastics del terral
metres, essent el descens molt delicat es poden observar alguns restes vegetals
degut a la fàcil caiguda de productes que indica una certa proximitat a l'exterior.
clàstics. La galeria que es desenvolupa en En el tram descendent es presenten uns
la part inferior segueix paral·lela a la primers metres amplis, per convertir—se en
superior. El fons d'aquesta galeria es un conducte de secció reduïda i de transit
troba a — 42, 75 metres de profunditat, que difícil per la presència de fang en
representa el punt de màxima fondària de abundància i que acaba fent-se
la cavitat. impracticable.
Galeria C Espeleometria
Es pot assolir per tres punts diferents, tots Ftecorregut
ells estrets i que ens porten a un curiós
"pas de cavall" i a una desgrimpada de 5 Galeria d'entrada
metres. El tram que segueix és més 87,5 m.
còmode, d'uns 2 X 7 metres de secció i amb Galeria lateral entrada 30,5 m.
blocs aillats. Finalitza en un pas estret Prolongació Galeria Entrada 59,0 m.
entre dos blocs, després deis quals es pot Galeria Principal
observar que la galeria continua amb les 165,0 m.
mateixes dimensions. Galeria B o del Pou 40,0 m.
Galeria C 53,0 m.
Galeria D Galeria D 25,0 m.
Galeria E 132,0 m.
S'accedei×, mitjançant una gatonera, des
de l'extrem superior de la Galeria Principal. Total: 592 metres de recorregut real.
Presenta una alçada d'uns 7 metres per
uns 1,5-2 metres d'ample. El sòl apareix Desnivell
amb molt pocs productes clàstics. Pel seu
extrem superior ascendeix uns 4 metres i 43,75 metres ( �  42,75 m. Galeria B; + 1 m.
resta taponada. Galeria E)
Galeria E Geomorfologia
L'acces en aquesta galeria es realitza pel L'Espluga de Barrau Constitueix un cas
seu tram central, des de la Galeria D i original de Cavitat tectònica. El seu
gairebe davant del punt d'entrada a desenvolupament, dins l'heterogeni f/ysch
aquesta des de la Galeria Principal. Es del lutecià, esta condicionat per l'existència
divideix en dues parts, l'ascendent i la d'un banc calcari mes compacte, que en
descendent enfunció de l'entrada. El tram consequència na estat fracturat amb més
ascendent augmenta les seves dimensions intensitat. El cabussament de l'estructura
i pendent a mesura que s'avança. sedimentaria ha facilitat el lliscament
Comença amb poc més d'1 metres diferencial deis estrats, tot provocant una
d'amplada i alçada, presentant-se com un pSeudO—caverna essencialment constitu'ida
caos de blocs, alguns d'elIs de volum per l'ampliació tectònica de les fractures
considerable (2x2x3 metres), obsen/ant—se primitives.
llur col-locació relativament ordenada i com
sempre, presentant els sostres llisos. Cap Els treballs portats a terme a l'Esp|uga de
als 30 metres de recorregut s'accentua el Barrau van fer pensar en un projecte de
pendent i tanmateix s'obre una àmplia volta comunicació al " lll er. Congreso Nacional
d'uns 7 metres d'a|çada, que segons la de Espeleología", portat a terme a Madrid
topografia ha de restar molt a la vora de l'octubre del 1974, però que al final es va
l'exterior. A la paret nord d'aquesta volta hi quedar en un simple resum del treball a
na una fissura molt descomposta per la que presentar i que mai es va acabar (2).
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