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—Grup Espeleològic Talaia

—de l'Agrupació Excursionista Atalaia
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SRiigio Gai lia: dl dc DEgstenalarma aPET TRE TRES es

Es Les

Dieulració espoleolòries

El Grup Esveleològic Talaia (G.E.T.) de l'Agrupació Escureionicia
OO té a bè d'o/ertrvos aquest fascicle, recvll de leg aci citats dee. Sensretallades durent el Gurset d'Espole: logia 1967, c.. CR. Tingegué lioc en el 1oc8i de la sócietat Gurans el mes d'oci Lres. Totfent un recull de notes, dades i motius d'interés per a l'espeled.168, tant per el novell, com per el is vetorí en matèria, de legcavitets que en 92) transcuurs del qual s'han recorregut 4 com ame

:

pliació de dit curmet, esperant que sigui del zrejí de tots els
aficionats a aquests branca, esport-ciéncia, catalogat d'esealada8a d'inverse.

.

L'A. B. Atelaié, a portir dels seu primers asys d'activitat munta-nyenca 9 excursionièta,-segóns: es vulgui dir- ha mantingut uns sé-rie de cvrsets dits de guntanyisme' en els quals es dinaba coma COSA especial una o dues liigéóns d'espeleclogia, Com 8a Comple--MmèDt, sense endintgar-ee massa en nmatória. Últimament se n'Babienfet dos o tres d'espeleoiogia solament sense, què aquests prenggè-—s8ia gaire increment. Amb fot l'afició era, forta i encara hi conetinta. Le prove es que a través de le vida de la societat s'hanfet membroses exploraciós, Péròd, no es aquest, motiu per 8afer
)histórie, si no sels per a fer un reculi a fi de que en quedi cons-téncis 1 serveixi 8) mateix temps d'estímul per tota aquells quího prgetiquen dintre de la nostra soqdletat.

En queda per dir davant 61 fet que el fascicle, simple recuii deles activitats gel Curset, quedabs un xic reduit, s'acordó de for-hi una amplieció doment al mateix temps, detes d'altres activitatspesssadès, recollides en là nostre comarca 1 diverses sones de— Catalunys. :

Des d'aquestes línies sols eme resta sajudar cordialment als profeSsora que desenrotliarcn una tasca meritórià en les seves di vul.— gacións, als qoprgillistes que seguiren aquestes vicitsituds 4 lesjuntes dé le Secció de Muntanya i de l'Agrupació, sense els gualsno hauria estat possible el desenvolupament de dit curses.

OO. oo Antoni Ferrer
. Cap del Grup Zspéleològic Taleia.



Noel Llopis i Tladó, In Memcriar
En el curs d'elaboració del present recull espelcolózsic ensassabentem de la tràgica mort en acciden d'automòtsil del Dr. NoelLlopis. Davant nostre tenim el llibret "Nociones de Espeleologis'que fa uns catorge anys publicà l'Ed:cerial Alpina. Amb AQUEST Timebret dei Dr. Llopis ens iniciarem en sle estudis de" mónt gubterre.ni, aprenent la nomenclature i procés del sicle Nàr:sic, Begdel

OO Primer moment Ccomprepsuerem que l'espeleologie era uns ciència iHO Un esport, ja que no pudiem etribuirenos afecció a l'espsleglgegia aquelles persones que ons limitéssim a efectuar jescensos enUnes cavitags sehse prendens el minim interés per lós particulaci.tats morfològiques de les mateixes.
Igualment el Dr. Llopis a traves ial llibre "La Morfoestructurg delos Catalénices" ens explicà cem S'habient anat fornant les CATBQ eeteristiqués geològiques dels massisus montafiyosos del 1i80r81 cges QUe elS excursionistes recorrien en les nostres surtides,descritint-nos detalls inédits fins aleshores. l aquesta obra científice i culturel de cara 8 l'excureionisme queda tambe reflexacaen moltes de les guies cartogràfiques de l'Editorial Alpina, de lequa3 n'erg un constant colaborador.

Des de la seva cétedra de geologia de l'Universitat d'Òviedo, pro.mogué i dirigí la creació de la revista "Rpeleóns, dedicada als estudís espeleciògics, amb la Col.laboració d'especialistes espsayols, italians i francesos.

Desapareix l'home ,el geòleg, l'excursipniste, peró la seva oxten-sa i dinepreciable obra cultural sobreviurà per 2a l'ensenyança ji estimul dels excursionistes afeccionats a les ciències geclògiques.Descansi en pau el Dr, Noèl Llopis i Lledó
d,V.B.
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SECTOR DEL CAMGRAS

"
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El sector del Camgràses un complexe espeleclògic actualment molt

conegut dels espeleogistes. Es podria dir, l'escole inicial d'aqueg-
ta ciència-esport. Aquest sector es com les restes d'un gren ferma i.
ge d'aquells tent foradats,restes d'un sistema Xàrecic svui desape-
regut i vu lloc ideal a l'estudi geosneleològric. El lloc és inòspiv
i 8ec. No si trota aigua, apart d'un crell de eucr i mal couserçais
cosa que fa que l'aigua no sigui gairo bena per a L 5. És aquest
encontoru hi ha nombroses cevitats que no sobrepassc.. gaire el con-

tenar de metres. La majoria són molt curts. Al N.es úroba ja magia
del mateixes nom fa temps avenconada i sotualueni sense taulsca. 31

costat, unes barraques de pedra seca que no fa moúl tenps eren onpro-
fitades pels pastors per taucer-hi el ramat, molt sovint de cobres

que pesturavent per aquestes migrades regións. Aquestos maioixes bge

Traques avui les fe:. servi ei3 espeleòlegs per pesser-bi la nit si

convé, el aixopluc o per estar mes aprop de determinada cavital nor

tal de no tinguer que esperar torn por baixa a ella.
Els pagesos que en un temps habien treballat aquestes migrades te-

rres,pero que amb tot el batojaben de "gras" possiblement perque pe—

unia mellors condicións de collita, es cvidaren de . tapar tembé tots
els forats que els semblaren perillosos. Molts d'els avui descobcrís
de nou, ofereixen possibilita: (8 d'estudi engrossen 16 relació de eg—

vitaéss d'aquest sector.

A contiruació 3onem una relació, de tot punt incompleta, però qua
donarà una idea del cercament del Cemgrúés, sols acudeixo a Zes e—

dicións Alpina.

Edició 1956.- N2 5 Avonc de 18 Prapata...,....ue..e..... 28 Om.
8 6 4 dei DADETÀS.dua duu sua e . . 18 Ba:

7 "oo de la Fapeliona. ...... ...... 8 mn.
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ASONSÍO,Qua Lee Que uno e Lee 85a.

Edició del 1961, a nés deis anteriors.
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Amb l'edició del 1966 sols a'hi he un de sol inclós a 1a llista de
noves cavitats, que és l'avenc de la Bala amb el número II2 i 4p.
de fondúria.

Com es pot vetlre, és vn sectorcorçat i escorcollat,àiixòd no vol dir

que el dia menys pensat en surtin uns quants més. En eguesta llisia
també s'hi haurien d'incloure els dels sectors anomenats del Ras.

Cler, La Morella i Fondo de Terradelles.
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la pri: era notícia d'aquesta cavitat, latrovo al'odició-Alpine
1956 amb el número 77 i en l'apartat de noves cavitats descotertess.

últimament amb una fondèris de 53 metres. le segona ia
ea

s EC
vigta "CCordada' numero 24 pi. Ll, març del 1957 4 dius "El

CMB, ecr//0ra per primore vegada aquest avenc co 53 retres as Zon-

déria en) sitres del mateix sector....'
La tercera la trobo també a "Cordada' :morg 26, p:o Ll, maig de

1957, nota del CGB., i diu: "El GES. del CMB, 1 l'Z.l. del CEC.

aconsegeui ren en dit avenc ela 75
metros de fondèria en descobrir un.

——

pou amb senyals de Formació ture 7
billonar..." i la quarta motícia

tanbé e "Gordada" nuemro 28, pl.
JO, ago8t del 1957, tot fent una

bona ressenya i amb publicació de
planell diu: "El primer descens

ve.parcial conrespór8) Erup GES, EBRE
dl'assenyàla Com £primera per a e

el1à (CGB) com a motiu del nou

marcatge i pinvades de cavitats
assenyalant-li 31 metros de Pone

dària.

SITUACIÓ.- Es troba a l'O. del

Campgràès en el Coll del Rasclor

dintre d'una petita dolinge enfons

sada, Si ontra per entre unes ro-

ques que deixen un pas molt estret

DESCRIPCIÓz- El formen dos pous

ajuntats per una

esteeta gatera
en le seva part
mitja. El primer
pou completament

. .800, .8en8e COncTre-
O18 i vertical, cd

fa un replanet
dE

al mig, acabe

en un replé un

xic nes gran que l'amplada del P

pou, ahónt al final, entre una ds

formació estaigmítica que barra
el pas, si troba ua forat ahónt

arrenca ia devallada del segón
pou, a través del quel s'arri-
Dan ai final del mateix.

t

En aquesta part última es veu

perfectgment el drenatge erogiu .

de iu cavitat encara en activitat,

que posa la roca punzenta degut
a le corrosió de l'aigua sobre

la rocs,

P03qe en
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SITUACIÓ. Es tropa prop del poble és

Llop St. Peu d'Ordel a lia Serra d'Es Ne.
vella per dessotg del Bosç Gliecect i
a la Riera de l'Averdó, als jímiis dol
torme de Vallirane 1 p:cop del Pous de
l'Arcadc., curosiata ne cit que ja
pertany ai. vem de Vil,.cvya 4 ja GG.

Vie FORMACIÓ. - Esié ubicat dintre d'una
Montesgi. T8ll8, i 19 sova complicada topogra-

noB.
Tis es deguda g les veriacións de po.
sistóncia de la reca que el composa, .calisses orotàciques, gi poden notar perefectement dos sectors o regións molt ben

Gdelimàtats, uns de sece parsí alíg- i al.
tre bastant humids peri baixa-, En aquestaÚltima i sobretot després de pretipitacións
etmosfériques, eg troba inundada en bona PPart per la quel cosa es després que té
comunicació per altres microfisures axb
altres cavitats, í ectéa com 8 Sifó o bo.
S8se de nivell "trop plein" segons qui-
O una circulació hídrica subterrània QQ
racterística d'aques MmaASSÍS,(circulació
plòpia de massissos càrstieg). —
UN XIC D'HISTORIA.- Abona del 1936, només
es coneixia uns estreta esquerda de 25 mo.tres de fondària, En 61 seu fons 38 deseosbri una gerern entre Unes pedres desprésd'uns explossió de barrina, dot treient la
coneguda "sal de llop" -cajcitg- QUE See
profita per l'indústria de la ceràmica 3
que Ho explotsven 1a gent de Vallirane,
Si baixéó 8 es descobrí la gran cevitat,c083 que motivél'abandonament de l'extrac-ció de calcita per por d'un gren ensuloigammont i en resguard de prendre mail i peraixó encare avui sí entra encara per 1a
petita esquerda oberts 2 cops de barrina,Per aqueste gatera s'entra a una s'erie
de cavitats que en nombre de Vuit 88 Suee
ceeixen, comunicadès per estretes gaterecs
El CNE. ipíció ja seva exploració i estudi
al 1936, arribant a 2148 metres de fondària
Al 1949 la mateixa entitat arriba ale 180
metres. En Jordi Montessinos, crejent que .podria arribar 8 nivells inferiors emprén
una colla d'exploracións consecutives fins
que el 20 de maig del 1951, inezperadement
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bi troba 1a mort, per accident, Essdespenjóé en "rappel", cosa que
feia molt sovint, i que trenasent-se-li la corda caigué en lluire
al primer pou, en el fons quedóí inert. Va esser enterrat al cemen ti
ri de Vallirana. L'espeleologia catelana ve perdre un cels seus mos
fervorosos adeptes, no per aixó l'espeologia es quedó emrora, cl-—
tres han contimuat la seva tasca, Avul es pot conetmplar a l'enira-
de de i avenc una ereu de ferro que recorda el fet. sovint ornada
amb flo:s silvestres pels mateixos c-seledlegs.
Doscansi en pau el nostre amic Montescimos. Al 1952 -'arribé a la
la cota méxima, 202 metres de fondària. En Montesstizos habia comen.

çat a aixeçar el planell de la cavitat, cosa que no poguer acabar.El que aqui es represenia cs degut a En Monturiol,
Al 1959 conjuntament amb stloments d'altres societats, com Vilafran-
ce, Badalona, Hateró i Barcelona arribércu al seu fons. L'expiorg-

. 0ió total costé deu hores de treball, Hom hagué de fer diverses
despenjades, degut a que el material no era precisament gaire abun-

dant.
Aqui mateix també, i per cert no fa molt -juliol del 1967- hi ba-
gué. un intent de permenéncia sota terra, En Didac Jordà Cabellust
de 17 anys, de le UECs, es proposú de restar incomunicas amb l'ex-

o terior durant 23 dies, a 40 metres de fondària, concretament a Ja
sala de l'Orga. Pevó aquest intent fracassí als quatre dies, degut
8a les fortes pluges que caigueren sobre el messis per aquelles da-—
tes, la qual cosa proguí un inundament dintre de ia cavitat en

que a Je Sala de l'Orga reijabe aigua per les parets i el terra
anant a parar al pou principal produint une forts bumitat en el

BIBLIOGRAPIA.— "Avencs í coves" de Prancese Vicens

"Exploraciones subterréneas" de Josep M8 Armengou
"Tecinca i aventure subterranga" de VM.Ineget,

Ri
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mo vol enonensr 10 dimoni 1j din l'Angel Herlene": El rom de mer.

NHerle o d'En Meria, ja com a sobrenènm dols propietoris.

SEBeràDo 08
P Das 0AAPSO P, Ne Sainddoar ad DES

OSITUACIÓ.- Es troba prop del poble de moda de Beré al qual pertany
i es molt coneguda dels seus habitants, ja que es rara le persen3
que diu que no hí he baigat en una o altre ocasió, "j0 QUEN QUE jge
VE..." conten siguns jaeios-: La majoria d'ells es caracteritzen per
un motcix fet, 4 es que no acostumen 82 pessar de ia primera sala,Goncs troben que alló s'emfonsa m9il $ no en voler s8b67 83, Some
pre hi ha peró, qui 8s'aventura mes guo els alíres — aquest n0 pre-dica els quatre vents. Per arribar a 1a COVA, S'ha de sortir del
poble en direcció e El Vendreil fot agefant le carretera vella que
mena a aquest poble. Al omp de poc es deizn le cerretera £ s'agefa
Un camí de carro que es trova 8 l'esquerre i que puja al Fondó d'e IEn Nerle. Se segueix remuntant el fons agafant sempre les torvente- A
regs de la drete i s'arribe fins a l'indret dei Beu i Ranca eaquastperó, queda lluny,'es sols una referència- l'aveue es trova a le
banda esquerra del torrent a mig aire de la muntanya.
QUESTIÓ DE NOMS I UN XICDD'EESTORIA,- Fon$ 4 Sagué la cataloge sl
1097, Faura 4. Sants a2 1907, 3 Josep Caralt en cl s9u llibre del
Penecés "Bisbai histórica" l'incleu oom una de les mes importgatsdintre de les vells de la comarca. Realment es treva dintreo de
la comaren del Terregonés, Geològieament peró, fores discutible la
seva pertenença al Penegdóg.

L'Enciclopédia Espass tagbé en perle i diu: MERLA,. (Etimologiadel letin "mórèis" -mirlo-). Merla o Pastermssa, Sierra de ja prosviacie, de Tarragona que 88 extiende cerca de la costs en 188 inng.—
diacionss de Bonestme y es notebie POr Su Queva de 181 B. de 1gque
80. $o entra a ella por un agujero de un metrec de diàmetre y se
baja Masta que la caverna se divide an óos ramsies. Uno ye bhacçiuel SO. , cevto e interceptado por unos pojasoca y otro hacia el S.
de difícil passe, Tens luego dos ensenchanientes seguides de un

Gorredo:: sinuoso i pendients cerrado por imorustacionea de corgonget9 célc:co. Los ensancpomientos no pessau de 40 centímetrog.
Apart trobo lo seguent: Beria, del b850 "marge" mMarl6get Merla,ocell do le família dels túrdits, del llatí mérula"s e Mallores
quen hon agafa una bufa, -9nar begut- diuen que ha agafat una "mér-
lare"s Nerlencemerlenca, adjectiu denegre inténs. Verdegver anota
que l'ugel Hsrienc és el Diable, "Bostre poble de mun tenya quen

le8t també es donat al bestiar de color negre, com bous, ,eavalls,
morles, ets. la serra on és enclavada aquests cavitat es voltada
de bosc i, pel que 88 veu, en altre temps deuria de ger mòlt TP ne
dós, i cuan un bogse es frondós Baga, el nom o el seus derivats de
"negre", N'hi ha molts exemples. Apart existeix ci nom de Partida

Segons uns, Cova d'En Merla, segóns altres, Àvenc d'En Neris, 1
també Cova Herla. Al poble de Roda es mes conegut per l'Àvene.

Esbrinart le cosa sembla, que el seu nom ha de ser Cove Merla. En
la traducció sotual deuria de ser Cova Negra. Peró aixó fora comí
bier-li el nom i no es aquest presisament el motiu d'aquest joe de
paraules. Algú mes entés hi podria donar mes llum, Ho deixo i passo



h 1Q. 6 UONT a :

PORLACIO.eAquesta cavitat es un enti: rucl 9r 9 reroli (en Qa9—

tellé, "sumíiderc", cotalanitzat "gunicót) resta d'um antic òre-

natge avui cessparegut i fossilitzet. Encara avui escevé 1100
molt humit $ que en temps de pluges forma molts oscorrialls i
tembé petits pélece en el seu interior alguns d'ells perpstus.

En fogilitzam-se cegú part de les seves galerics i avuy n6 es DO
ssible anar mes enilé de 125 meiies de recorre ut de saleries per

—

tant l'anotació esmentada per l'inciclopúédia E:: 8a podria ser

una confusió amb él númere d'ordre del Catúlegs cel 1897. Amb tot
seria molt possible que sigún din forçant un pos estret es tro-
béssin noves galeries avui eegedes per el carbonst cúlcio,

ARQUEOLOGIA,— Dintre de la mateixa Cova, explorada ja anteriormert
per erqueólegs, es trobs algum tros de cerímica. Per les pogves
noticies que en tiuc referent al mateix, sembla que les troballeg
a ella fetes van des del Neclític al Ferro o sigui aproximadamens
uns Cinc míl siys de prehistótia. La majoria correspònen a umes
eineróries 4 vasos d'ofrena cosa que dóna lloc a entendre que era
una cavitats d'enterrement. En una de les últimes visites fetes a

ells vúreig recollir un tros de vas d'ofrena —el qual permeté lo
seva reconstrucció ideel (v. fig. 1) de la forma coneguda per une

Glical. També fou notable le trovalls feta a le mateixa entrada
i a la part del defora ó8 la mateixa una uma cíineríris molt mes

grossa (V. fig. 2) d'uns 3€ cm. d''alesda aproximacament -notev

queBi he un tros que no llige- que sembla dels principis del
Bronze, També recolilirem altres trossos veris i altre amb borcéns
de l'Edat del Ferro. Actualment aquesta cova es molt romenade per
molta gent.

ESPELSOLSTRIA,— A les notes antigues diu que té 18l metros de rg-
corregut. Actualment nomós gen troben 125 de recorregut de peleri-e
es, amb 46 metres de desnivell on vertical i 73 metres de recorree

gui horitzontal amb una inclinació mitja de 342. En 8Í no es come

plicada forma una sola sala amb remificacións de poca 3mportíncia
i amb passos estreta com abans s'ha llegit La prímere gala i boe
es d'entrada té una direcció HN. mentres que la resta té ung die
recció general de N8. a SO, Es recomanable una corda de 10 metres

per el tram de la segona sela que es molt humit i inclinat.
En un rató dels mes fondos trobórem un insecte que per el que sem.

bla es molt ínteressent. Es tracte d'un falç escorpí o "querneto"
el qual sens fé malvé involuntariament per no anar degudament pre—
parats per le recollida d'ingoc toga

A. Ferrsr

6 .
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Per Pere D.
BR DOee a RNai EQ RADA

floferinta Jes trobalià de la Cova Merla "pasusçecca
"earívdsf
Sense cor molt abuniants, els pseudesscorpins,Cor mai
el nom is "quernetog" es troven

:

sea a Pregu
les coves, Per 18 forma del cos ei deu:tat

et adb Ec.
0r18588

a
de tomba

Mote alls són "itucifega":"que er de la llum. i

part higròfilat" que busquen 1l' vumitete. Aixó SL
ea 1a

seva Das tntre de les coves ehònt ai han trobat e n cslitat
de troglòxens, troglòfils i, lo.què es mes teressant en calitat

—

de troglobis. Les Ques primcres categories representa ies din-
tre de les nostres çavernes per diferentes. cies lohtonius" par-

ticularmeènt. Entre els troglcbis ficura el él "TroslovisiUN PRe
covitzai" lescovert a la Cova Fonda de Poda ge Baró i alguns VRone

cus" dei subgénere Pereblotas, reccilits Pe Garref, travertins de

l'ànocia, Guilleries, etz.
la familia deis Caravits conta 24.000 espécies repartides psr. tot

ei món 4 en especial zones temperades. Acòstumen a ser útils g de
gricultura algunes espécies "chtonius" d'aquesta brenca, doncs 3'ha

nir en compte que en sa majó pert són
Es

ama ò i oR Hi ha que te-

les 'uncións, a l'estiu viuen 8 l'aire lliure ji a l'hivern
escalfor de sota terra. si ds

té sepzona especie òls em trobat a le Cova Merle i a l'Avenc
í des Vontoses.

0

—BIBNIOGRAFIA.. "Geo i Eio Earstr R

OONTècnice. y aventura subterrénea" de M. Lleget.



AVENCBE LA FONT DEL FLIG

Greizxa
Tonet les vacances Cel 1966 al refugi "Pont del. Puig" i voltants,

on es trovaba el company julià que s'en cuida, ens digué que tenia

un avenc per explorar, el qual, pel que semblava, no habia baixat

OOmai nineú. era questió éie comprobar el fet i ens hi RE Claret. perOOVeure de que es tractava, B

OO

OSITUACIO.- és troba a ls part del damvnt dal Tutuel,en els cantils
del Galligàns. Des del refugi s'hi arribg er poca ec ima, Si pot
anar directe per entre tosc fins 81 peu del cantil. Liavors s'ha
de fer escnluda per arribar 8 la boca, S'hi. pot arribar en egscale-
da lliure, pero, es recomanable un parell de claus d'escalads i u
una corde de 20 metres, així com també una

eao
ETA "alectrón"per

baixar al deu fons.
FORMACIÓ. Es formaren cog danciinteriors, er cd coltets que 80.
bregurten forment llarge cantils i alçats per la part N. No arri.

barent a sortir e l'exterior per sobre, Xl temps ha Cuidat de mon.

jer els cantils amb aigua i neu, donant lloc ec que sortissin pel
costat. Son dos fusos units per una gatera, avui fossilitzats i,

encara que hi entra molta humitat, els cicles hun desapareguts i

Testa a mercés dels vents, neus i aigues, bona part d'ell, Les ne.
us hi entren s l'hivern, les aiguesi erien verdei i els Vents hi

arrecónen terres, En el segón pou si troba un sor dessecat i a les

parets gi comença anotar 18 decaleificaió.

DESCRIPCIO.- L'entrada octual es més amut d tints galment era en

um principi. 3'obrí per is par baixa del primer pou, Leg neugi ei
gel deurien fer que un pani de pgret - la part del devant 7 s'a —

rriés, quedant l'entrads enleireda, en el lloc que es troba ac0que—
alment, al mig del primem fus, L'entrada actual et deixa ren de dE

getera per entrar el sesón pou, ahónt es necegsséória l'escgle "ele.

trón". En aquest segón pou gi aprecien possibles Coniinuacións gn.
cara que de pas impossible per la seva estretor,

Varen pendre part a l'expedició J, Julià (guarda da 1efUgi), Se

Florenciano, (que va filmar un tros de película), d. Sotopt, Li.

derico, J. Bertrén (el més jove de la colla) 4 el que suscriu.
Visitarem tembé en aquesto ocasió, la Ganal de las Bove: per deg,
sota el Moixeró. ahónt hi has una sérió de bavmes algunes de ellas
molt grans- 138 quals serveixen de quan en quan per tancucehi bege

tiar ovi, encarades 8 sol ixent son aptes per aquest servoi. N'bi

ha uns pila, i el recórrer-les totes es una mica complicai, doncs

ga

OO

s'han d'atravessar terteres i remuntar canalóns,

Mes Propde Coll d'Escrius també vieitérem una mina abandonada d'ahóu

E 'ertreien pirxites de coure. as
i

de da FOrrer Es

a
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A'RNC DE i

St. Liqual d'nSrdola

SECCIÓ

En

AVVNCOE VULADELLOPS

St. Niquel d'Olerdola
Es troba el costat de la carreters que puja al poblet Jo Vilade-

1lops tot pertint de la carretera, que de Vilanova i la Geltru a

Vilefranca dei Panades entronca amb aquesta en el Qu. 3. (1),

Es un avenc amb poca importéncia, estret i curt.Forna l'unió

quatre fusos pér uns gatera,avui completament fossilitzat, amò e

terréè molt podregos i en principis de descalcifieacio. Va ésser —

acabat d'obrir.durant la construcció je la cerretera que puja 2

aquest llogaret. (2). a dl

(I) Ia mumeració de quilometratge d'aquesta carretera vé des d'Ie

guelada i per aixó sembla cosa estranya parlar del qm. 43 en lita

carretera quant només hi ha 16 qu. de Vilanove a Vilafranca. Real
ment s'hauria d'anomenar carretera de Vilanova a Igualada.

(2) Aquesta carretere s'obri seguint nou itinerari eprofijant la
cerretera abans esmentada. L'antic cemi por anar a Viladellops par

O sa per la Plenadel Capellet i Els Vasets. or

qe i PAEs



OOépoques geotégiques i cle embats de le mar, que produeixen l'em
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/PLANDA

COVA DEL CONGRE—

Es troba prop d9 Tellesron per dessote de 1a vis férria i arrén
l mar. és molt coneguda de mariners i pescadors, sobretot ge

quests últims en que er tempurades de pssca caiuresa hi van a fer.
el dinar i e passar une estona s l'ombre tot fent un refresc cop.
poral. L'eigus hi entre un tres endints, 8 19 quelro es pot arrio

bar en épogues de temporal perque l'aigua hi bat fortament a d'interior, Per erribar-hi a'hs de baixar pel costat de le carretera
de Barcelona en el Qu, 32 pel que fa une esguena roma de muntsia,

que tot planejeut em direcció a Barcelona s'arriba 8 alió que eg'
ia bocs de 1d cove ,3 sembla 8 primer cop de vista que no si pugui
arritan per le ferte pendemt del sem davant, Emcambi tot arrivant

a ia 109a 68 pot entrar féciiment, Un cop dimtre, Uns gram sala.
plens éso blocs al fimal 4 amb dog clots g l'emtpada que arríter
dimire de l'aigua. -

TL La pr, aliguEsfaia ós
ió 4 que es pojem vemme perfectament em

2les penots 18. Es produida per l'entromeamrent de dues

OOderreceneut de ans biscs,primon, i ermastrats per els embety de
ie mar, Cesprés, Aixó lo smt engrandimt La cavitat comtimmemento

SeMsé que, sà Megia produit formcióas Titogémiques.
ss i



q91V
'NhH

3a

VAO2-2N3AY

soqiq
2P

8208
45

"

BVENC-COVA DE MN. ALBA

t, Pere de Hibss
Es trobe al costat de la Masia anomeneda El Maset, per sobre del

fondo dit de la Cova d'Alonso, i tembé al costat de l'Alonso, i

tembé al costàt de l'antic cami de Sts Pere de Ribes Va a Sitges
avui en desúgss
L'anomenadea Cove d'Alonso es solament une bauma, que es troba en

le part dreta del fondo del mateix nom i molt enlairada, un tros

MES Munt de 1a de Mn, Llba. El nom de le masia, li vé, segóns en

ada
SG
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de trobe "er Cassota del iuig Gisèunsna € sençament del Pordo del

mateix BOR. 3i arribe tot seguint la careus de la muntanya des del
8

£eicllat per un esborradís crmí senderó, és puja fins prop del

Cim, ahónt en un roquissar puntejat d: mígrats 088conses troba la
— C0va. No es veu fine que si es nprop, Ía que te l'e ada en ferms—— d'avene- Sobre del sostre hi ha nna pila de pedres texirnt, pero

COM QUE SqUuestes caliages son blenques totes elles, de vegades008.ts de veure-hodes 8€0l ltury.

la cavitat es formada dinire: dels estrets en la mateixa snataal
mateixoss No te prens dimencións pero es espaiosa i sí pot

be -
tots ella. En el

seu

centre si poden contem-
iós estalagnítiques, ps de la seva forta humi-

tenir en altre temps. fvui es molt seca i en core
hi entra el sol al geu interior. Te un sostre re.

i apoderar gaiabga grGearea Be ei le
:

ealurosa í 8 l'hivern frada, cosa que no deuria afavorir
l'habitacle de l'home prehistórie, ademés de l'humitat, £ixó ho de-

—

mostren les troballes a ella fetes, i de
ol

serví solement per

enterrement. D

— Qonegudsdes de molt tema antic, ivui 98 poc coneguda ja que son

DAdi QIES
a

Seneusquevon qapaóCOUREquéQQUES4a la ami

puntnt ei

ll
È :

dl
feu estuds publicst a l'Institut d' ZatudieCetaléns. Les dr0e—

8 en detar o mellor dit van des del neolític fins al ge.
L Nas de Grist. Uns molt mines part de les mateixes les

— podreucontemplarelMuseuCastell de la Geltrú en la Secció de —

dt i

E :
Le Fe



OO 8 beirarài, emcara que aquest setualmost estrote una mica corcat

COVA DH LSS —

LLOSANQUSS

SITUACIO,-Es troba en tera de Cestellad del Riu, 81 SO. delzateir
dels Rasos de Peguers,per sobre el Torrent de Coma Bona i por deg.
sota el camí vell que va de l'exmita dels Porxos a l'ermita de Siad
US, de les Canals per ha sonna de Cal Jandiem el imàretde Costa
Ginebreta, Es es

HISTORIA,-Catalogada per Font i Sagué ol 1897 di per Faura $ Samís
al.1907 amb ei pom a l'estil del pais lliorenques-que es um €o— Esmrupciód de Llosanques, La Guia de l'Alt Bergadó hi Gardomemdel CsC4t
edició 1955 ploma me 50. itimereri m2 10, diusQòva de les Llosa
ques, 1680 m d'alçada, entrada d'2 x 0"40m, permet d'imtroduivse

em l'ajuè d'umtzorc: fies sis 9 meimes de fondúvie a la primera
'

gelemiu , Divenses esvitats ofercixem oapricioses Fommes",
(Veg. GE,E.G, 59130, au XIV ),.—

. L

FORMACIÓ,— Excavada dinize d'un seciom d'aglomermat que agafa una

 Emanje al llamg de la zonaS, del Alt Bergacó

DESCRIPCIÓ,yEfectivament, tal com Cjxy ta guia Hi ha un tromo per

i mo ofereix gainse segumeist, Varem trober l'etmtnada es mes de:
eremt de io que dim la guis, Ex el. lloc, d'entmeda sí apilen molts
Sermnbis, rogues i trossos de tronc, Fomma dues soles de notables
proporcións, en ma d'elles ene berrema estalaguitica molt cuxoss,

Excursió de) 6-1.41968, Ajudaren,A,Laareu, J Bafols,, 4 E, Perelló:
3
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oo ÇOTAD'ELSPELAGONS
Avinyonet

Die.
a

ea

fs.

ELS PELAGONS Avinyamet
La part mes curiosa d'aquesta cavitat es precisament el seu nom,
que rep indirectament per une gorgs que pélege i que es troben
epCop. Aquest hom ja li vé des de molt antic, els voltants dels
anys mil, ja es coneixia amb el nom de"pelàgums" tot aquest sec.
tor i aixó ha donat non a la cova-aveuc, 8 dues masies i a tot el

seftor en sí, :

El recó que li ha donst nom peró, es un lloc ben definit que es
troba al d.rrera de la cova, en que si formen uns grans tolls o

pélags deguts a uns estrats en forta inclinació, cosa que els fé
favorables a que l'aigva, en les rierades fortes, fagin excavació
i quedeh plens d'uigue. Peró sobretot n'hi ha un que rep apart ei
nom de toll" el mes fondo de tots i també el mes gran que aguantg
molt de temps l'aigua en el seu fons, que finiment es filtra per
estretes figures.

:

També 8 prop si troben els famosos Caus de Llop. Son una série deDefits forats en un sector de conglomerats prop del Monthombra i
que la veu popular els ha fet famosos com 8 "caus de liop". Per lo
que sembla aquest sector n'era molt castigat d'aquesta cia890 d 'qee
nimels selvetges, i se senten contar moltes históries i fets g0.
bre els mateixos, avui ja no se n'hi troben, BEls avis del país
encara ela recorden i expliquen sobretot que els que habitaben
una de les mesies habien d'anar molt en compte de tencar be les
portes quan es feie fosc i procurar recollir tot el bestiar casolé
-arremessar lo bestié, Segóns l'expressió popular 1 tencarse tots
a dintre de le cess. Diu que allavors els veien passar amb gruns
remades per devant de la Cas, també ens asseguren que amb un sol

EL

en mataren cinc d'un cop. Per aixó es creia que aquets aeils vivien als Caug.-E) lloc encara evui es agrest 1 pl. de bog-. — Ll

ps

sic
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am 2J en

CÚTig,

Parlém de la cavitat. Es un avenc-cova amb grans blocs des-
presos i també un xic inestables, Es una unió de fusos en
forma de cova, amb una vertical de nou metres. No cal cap -

material per a baixar-hi doncs si pot despenjar per entre ro
ques i parets de la mateixa, Està desprovist de formacions
estalagmítiques apart d'una de solitària a l'entrada.

Els avencs han sortit a l'exterior junt amb la direcció dels
estrats, aixó ha donat lloc a una sèrie de derrubis que fins
fan perillosa l'estada en el seu interior. Sembla però que
en part hi hagué un ensulciament, qual cosa provocà el tapo-
mament de part de la cova, Tot i així es poden seguir quasi
tots els seus racons. Es troba a la banda esquerra de la -

Tiera d'Olesa que en aquest lloc pren el mateix nom d'Els Pe
legons, i una mica mes amunt de les masies dites dels Pela-
gons, a uns 20 metres sobre el llit de la riera, prop de la
carena en un racó que forma un gran meandre i encarada a Mig
dia, Al seu darrera, o sigui al N., si troben els tolls dits
els Pelagons. Part d'aquesta Riera es una gran falla i els
fenòmens Xàrstics es troben en la direcció de la mateixa, pe
rò no ha donat lloc que surtin a la vista altres cavitats,
Visútat el sector, hi trobàrem vàries baumes i alguns restos
d'antigues filtracions sense importància.

A. Ferrer,



OAVENCUE LES VENTOSES
— Terme de

Sontmell

AVENC. DE LES VENTOSES
Prop del 41lit del Eerranc

de 8€, Marè, sota el Coll

de leg Ventoses, ha estat

locelitgat per Ll. Deviu
un 8Vvenc. que provisionaslment
ha estat batejet emb el nom

'

d'Àvenc de 1ss Venioses, nom

provisional que quedaró com

a definitiu si no es pot
aconseguir-ite un altre de

tradicional . L'avenc estú
situat. 8 uns 285 p8rgos apro.
Rimadament sigues avsllde la

riera e partir de la triple
—confliuéncia de dos torrents

(el de St, Marc i vna altre

que vé de le part d'iiguaviva) i. el camí que. baixe des del Qoll
de Ventosos, El barranc describeix algúns megandes vorejats d'al.
terogegsc: cingleres . L'svenc queda a uns cínmc: metres d'alçada
sobra el 11it de la riera 8 la pert esquerra sigues avall j al
bell mig d'uma riereta incipient que baixa d'uns plans situats

m38 amant,"iabacs s'obre en un replé em una diaclessa de direcció:
NE. 8 SO. £ poc mes dún motre fé un repló al peu del qual hi Ba

ma getera d'uns dos metres de 1larg que dóma a un petit AVONC a

dit dels Conills por 2'ebundúncia Ce Cranis que a116 si trobem,
A l'altre exirém del repló els enmdenrc.s 4 terra taponem una altre
VE Mipotéticasi8 que s'Hs donat el nomde Ja Cobra per les reg.

o

tes d'aquest enimal que allé hi habia. S'aeeme uns treballs



0 Us g Merrasv. Sarcie,"ipRatole,A. èronlle, V. tessos,J. Xambó,i PeOVirella

CER i a ohee
1 infinitat c Ds

per guaricsc in Prote hivore
LareseuDe dE er ea declaee lloc per de 10 ser mologtets

er ningú, di eixí obtinire el calor necesars per ú sobrevitre celg

£OE observer
ib

exemplar de

8n
CODtOT, el qual, ens es

apé quedant per tent pe  famili tanyis, aquest
es trobava en estat a aibciiasque Mena An tres mosos dfivemm.

——

peujats cap per vall els afjuixa la temperaturé de la sang digmi-
nuiut, en molt els bat tecS del cor. Aixó no vol dir as que estie
guint en ròmplet repós' i puguiat ser. atrupats' Pócilment doncs al
nes petit perill recobre temperatura i pulsacións Gea 8

loc segur, fugint. :

er Últim la sort ens afavorir un xic i capturavem dos excmplars

"OnofteimusOrplheus consguts de la família del caróvits en quina
tes de mes de 24. a especies escampades mundiaimente i en espge

Aquets exemplarssitua en el grup dels 3r eiiteca: Q B18 que Tie

uent i Gran eneixen en QR Fons de les geemmy
no der DS:

NenPiotees.Ro 8t, els ima 8 uns tres:BotonsDl Aidd
"i coberts de terra humide, suposo buscant alimentació, cues.

e tenir en comte que aquets enrúvits son eminenment carni

- Aninslis
- Artròpod
Exépod
Carnvid
Onophtalmus È

Onopàtalmus Orphous



Aquellque e8 fica pels forats.

Aquell que va per sota terra.

Aquell que no s'estima reg,
iquell que 8s'enterra en vida,

iquell que férge com els taup-.

Un aliat del Diable.
Un nobre noi tocat dei bolet.

L'espeleòleg e, Segóns 814708....
Un aimant de la nature.

busca ol Diable per donar-li le mé.

a em
i de coses noves.

vida 8 coses tgnorades.

a Di NE aa ea a a at,as ia:
evence" -gixí, entre cometes-. Prénen la detersinació de "fer" un

o

Svenaper la directísciua.Vènena la societat, s'aparellen de to-
ta olassed'éstris,encales1 cordes,ja entèneprou, sí ens hi

OO
Sobren mellor, si por cas destorben vna cortide d'altres comanys

mellor que meller, olis són únics. Arritor cl lloc, baixen dopresse,
pujen depressa, acaben aviat, —"fan récorde"-. No en téne prou,
seu van cap altre forat, tornen a pujar i baixar depressa, menjen

 depressn, ceminen depressa, fan llergu:ss travesses doprement,.

ES que viuen a ciutet..,7T
Altre mena d'espeleblegs.

L Surten 8 les cincdel matíper arribar d'horaal llocpconcebut. Pacgen per 81 costat d'un avenc, sel miren, li tiren u
roc, li gtribueixen molta fondéria i fen célculs-. Es Jemonten de q
que a la societét no hi hugi suficient materiel per a fer certa c a.

OO 88e d'évencs, despotriquen çontra la direcció de la junta. ContinúenOO el oadí, artiben a ufa cove que es el ijoc prejobcebuts si. pot -en-
trer Berfoctament, es plans, l'exploreu, no hi troben res apart de:

gola trèncadissa d'estalagtites. Tornen 8 despotricarcontra aquells
que ho erresen tot. "...No. hi he dret, és una Vergonya... ". Arri-
ben 8) vespre. Trohen va compenyque no hi he pegut anar, trenoé,

Bi hogBuessis vingut, quencova mes ferma, guaita quines estalagti-
t99, "ses t
Altre mena d'espeicèlogs.

Piènen miócs, tirea la plomada,miren angles d "inclinació,
recullen cuquets, agafen ocells d'aquells que volen a etzevades,
recullan pedres, formulen hipòtesis, fan reunións, dómen consells,

OO expliquen coses rares, sobre estrats corvets, prènen humitats reia.
OO tives i tants per cents, fen el científic, estén ximplets.. desa

Altre ment d'espeleódlegs.
EE Circulen per le8 biblicteques,busquen,materaten,rateun..

i

aus menad'ospeledlegs..
P
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AVENÇ GRIPRUI

SitgasCEens $Pre nePstae.

: in el Garraf, comocido hanto frecuentemente se encuenfzan mas de
l200 cavidades entre cuoves i simas. Fientras que las símas som muy 1abundantes, 1ng Cuevas regian en importància, Uno de log Jugares 1

8 elave es. el secior, l'amado la Pleis, Ll NiStO tiempo, maS18 QQane

4donséa del mismo noutee, donde uno puede proveerese de agua ye queg la región es seca y no se encuènira en ella el precigdo Yíquide,
BISFORTA rn Bi LO de maro del i964, a3 emàgo Celléo 4 el que aquí cA 1SusCTÍibedocidimos dar pna prospección por los alrededores de ig0. Pleta. En una de nuestres ides i veumidas, descubrimos una interesan-

. te ala. que al parecer no era conocida, Bajamos como pudimos en 81 1- primer desnivel de 9 m. ayudados peí una querda, y tavimos CPA SOTee 1Dress ei ver que comtirugba bajo nucstrog piéós en forma de sima y el
de enfrente en Torna de cueva por 1o que decidimos eu explorsción
en la prèxima salíde, Leegís 1a deutisamos con el nombre de Avenc
Geltrú,

El descubrimiento tuvo eco en Ta prensa local y en 1a Atolaia,
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- A.nor to que en esta última, on fmio ds 1366 siendo rpresidonte el
$r. Pedro cemarós u08 concsdieron une megalia comgemorativa e los

primeros exploradores ds esta sits, Entregó las medallas 1a gofig..
rita Montgerret Ubach con ocasión de presentar una sección de die-

vositivas referentes 8 espeleologig.

Desccnsoss Primer. expicración, debíida 8 GEC, (Grup Espeleo. Cgge i
teret je la Geltrú). En junio de 1Ç55, le A,c,ftalnia topografia
ie cavided y 19 publics eu el numero ertreserdinó: 2 de su £ Ani-
versario. Ra julic de 196S se Mace 8) primer estudio geolégico por
míembros del E:A (Gurpo Espolee. Armanyé) 9m la o8e tomen perie,
P. Domingo, J. Jarque, PF.Greu. dJ.Alvaros 1 $. Contrerga.
SITUACIÓR.9 Esta síimsse encuentre al lade del comèno viejo que
desde Garraf subo becia La Plets.. Entre ia Serra dels Pins $ Els
Vinyals. Siguíiendo el camíinc y en 8u parte media 8 mano isquíerda
se encuentran unos pinos con une marcha roje de pinture. Al llegar
aquí nos dirigiremoé a naus derecha y eu dirección al to de la
ciora, Unos 75 metros bajando donde encontraremos la t. . de ésta
escondida síme. Una vez en ells hay un primer poso de nueve motrosg
al que dé en la referida cueva, y desde aquí parte basta el final
en un único pogo que llega a 108 sesante y cinco metros 08 proPuine
didad. J Contreras

Espeleogénesis, -Si. buscamos la formación de la sim9 probablemente
la encontraremos en el cauce de la anticugs risra el cual, hoy irre-

Conocible,. pero que se supone cs83i el mismo que el actuel, solo
que éstes actuealmente p830 mas abnjo de la boca.

:

Es Excavada em las calizes grises clares. Inmediatamente que nos

adentramos en el pirmer poz0 Se encuentrou unos estratos de cali.
Las margosas, La formación litogénica de este prímer p0z0 89 abun-
dante pero con deterioiro. En ella se enmcuentrauna cueva de estasa
longitud com formaciones líticas, que Be procujo en una diclesa
de dirección N., oca piso de mento estalagmítico.
En el segundo poso pasamos de las calisas margosas 8 las caligas
grises. Es un pogó abierto por diaclagas que en el final del mis-
mo también abunden formaciones litogénicas 1 con el suelo lleno

de dtritus rocosos

Finalmente un tercer poso igual al anterior donde teemins aparene

tementela cavidad. J. Jarque

BIOLOGIA.- No es mucho 10 que se puede décir a lo que biològica.
mente se refiere, fueron capturados dos cjemplares del Erupo de
ios "trechidae" -carniívoros- petenècièntes a log "earavidee".

Al estar le covidad casi muerte en éodoó sis lugeres, no es propicia
la vida biológica, pues al cerecer de agua i arcilla, donde se
orien diminutos honmgos, base primordia) de muchas espécies, asi
coma bnetérins que contiene le amoilla, Ai estar seca píerde la
vida de esta fauna. tempoco encontrames rastros de murciólggos.

P, Domingo du
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. COVA. NEGRA — 8t. Pera de Ribes -

SITUACIOR.- Se enouentra en la parte izquierda de la Riera de Je-
fre mas arriba del pueblo de San Pedro de Rib8s al lado mismo del
"Porreht de 1" Infern" Y antes de llegar G los "Forets d'en Bori" :

dè los cuales es treaiciansu union interior. al)
DESORIPOION.- Una gren boc8 hace de entrada, le quel se estrecha

seguidamente. En una longitud de 95/50 metros tiene dos metrog de
desnivel y en sv parte superior o techo, hay. dos ohimeneas de 3/25
y 415 metros.

La seguidasala Con cuatro me tròl de

,

extansiónes mas
dptreciiny

con una -ohimeneade. 5 metros.

Para entrar en la tercera sala, Reyque pasar por una datreaie.gar
tera. Esta tercera y ultime sala es la'mayor de todas, aunque psre—

—

cen dos, por existir er 8u centro un monticulo de tierra. Tambión
posge: unschimenses, ésta de 65,metr0gde altura,

de ContrerasRe

ESPRLoGERESIS":- Situneaa pocos metros del caucode 1a riere, 802. Ll

tuaba como surgencia de un entiguo aparato Lérstico de pegueios Hèll
propoficones. Su entrades interior de forma turbolinar mes tarde al
disminuir el equee 36 trensformó en télveg. Esto motivó que 80 for
BARTS Un pequefío 1880 0£ EU inverior,evacuado finalmente por Jags
dos surcóncias, hoy dis gateras teponadas, de Ja segunda sala,en
la que no 8€ encuentre vestigio litogénico. Le última sala, en la

o actuelicadg aún muy búme:A, denotamecieetamentelo. que acabamos de
——

Ri eXponer. :

A

A
LO

las: ahimenessson. 108salmpfatal deéstassurgéncics.Ps

Si d
—————————————————És
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INFPORUGACIO VARIA

Avenc de la Font dol Faig, (Alt Bergedé)...,..... YO Ot 134 14
Avenc de Viladellopa, (St, Miquel d'Olórcola).. ea. "OO 15

Cova del DUMRDO,(ORERON)qe eoes Cat eavarc as iu a. - -

Aveno-cova de Mn. Ajba, (St, Per de Ribes)aesam gua TO

pues de 96, LlOrOnc, (St1008): es ecio o ona cs cmacos DE

Cova de Les Llosenquesg.(Alt Bergadó),,.uaucu mags "OO 21
Cove d'Els Pelagóns, (Avinyonet del Penedés),.,,,. "o

Avenc de les Ventoses, (Montmell),Fer.d.Yizella.t, " 1"
P. Mi adeieeranseusems lo firuieisacióó

. -
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COLABORACIONS E, C, A,
Avenc OE Ó, (Oiteee)aciiiigec:. taps co resa ases

, - 27 i 28
Cova Negra, (St, Pere de MANS canari derivació

- n 29

A 2 ON, — ena ra caneca es eèsiiea ts(iaia
R 5 30,

NOTES,
Els articles publicats reflexen només les cpinións de dits autors,

A partir d'ara es reberón artícies que parlin d'aquest esport-
ciéncia, per properes informacións a úquest fascicle GE SOTERRRe
NIA" butlletí d'Informació Espeleclògica de l'A, BR. Atalaia,
Colaboracións d8, J, Virellia, J, H8 Plana, Manel Garcia, Josep
Réfols, J, Elies, P, Domingo, J, derque, J, Contreres, i altres
sense els quels mo hagués estet possible l'aparició d'aquest pri-
mer fascicle, recull de les activitats espeleolóriques dol G,EaT,
i tembé en especial les juntes directives de la Secció de Luntanya
i de l'Agrupació Excursionteta Atalaia als quals també han spore
tat le seve colaboració,

Secreteris G, Es T.




