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Resum
En l’ultima campanya realitzada en el mes
de novembre de 2013, es va travessar el
tercer sifó o galeria Nil. A la sortida, en Jordi
Yherla va trovar una sala aèrea inundada
amb un fons de 4,5 mtrs., davant seu es
plantava una paret, semi-inclinada, d’uns
6-7 mtrs. d’alçada que evidenciava la
continuitat de la surgencia, una continuitat
que es presentava complicada.
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correctament ho complicava molt.

La cavitat a entrat en càrrega, i totes
les galeries estan inundades. La
cavitat es un únic sifó, un sifó conegut
de, gairebé, 1.600 mtrs. i amb
l’augment del nivell la fondaria
máxima es de -87 mtrs.

S’ha d’aprofitar aquesta crescuda.
Es realitzarà una immersió fins la
punta d’exploració i s’instal.larà una
corda a la part superior de la paret,
ara a -6 mtrs., per tal de facilitar
l’escalada d’aquesta quant el nivell
estigui baix.
A la cavitat si han presentat; en Jordi
Yherla del Grup d’Espeleologia
de Badalona, Jordi Miró del
Speleocorb de Corbera de

Llobregat, Ferrán Marques
del Espeleo Club de Gràcia
de Barcelona, i Jordi Pascual,
Joan Pericón i Pep del S.A.M.
de Tremp. Es un dimecres per la
tarda.
Després d’entrar tot el material a peu
de sifó, decideixen anar a dormir i
iniciar l’immersió al dia seguent.
Ja equipat amb un reciclador
Megalodón com a principal, un
reciclador SF2 en sidemount com a
contingencia, 1 botella de 11 l. amb
un trimix 12/60, 1 botella de 11 l.
amb un trimix 18/40, 1 botella de
11 l. amb un trimix 30/30, 1 botella
de 10 l. amb nitrox 50, 1 botella de
10 l. amb Oxigen, 2 botelles de 4 l.
amb Oxigen, 1 botella de 4 l. amb
aire, 1 botella de 3 l. amb Argó, un
propulsor DIVERTUG CAVE-EDITION,
1 sistema de calefacció, 1 corda
de 20 mtrs., i eines per espitar, en

Jordi Yherla inícia l’immersió que
el portarà fins la punta d’exploració.
Després de travessar els 1.600
mtrs. de sifó, arriva just sobre la
paret que es desitja instal.lar, hi ha
una fondaria de -6 mtrs., perfecta!,
mentres realitza les tasques d’instal.
lació de la corda, acaba la parada
descompressiva a aquesta cota.
Ja amb la principal tasca realitzada,
inícia l’exploració per una zona molt
colapsada, instal.la 40 mtrs. de línea
nova, pero la poca visibilitat existent,
de 1 a 2 mtrs. no l’ajuda a visualitzar
la continuitat. La nova zona instal.
lada, amb el nivell baix, restarà
aèrea, amb millors condicions o en
sec es visualitzarà millor la posible
continuitat, i així donsc, en Jordi
decideix d’iniciar el retorn.
Han estat gairebé 4 hores, el
proposit de la campanya ha
estat aconseguit.

Espeleobusseig

La paret que evidenciava la
continuitat s’havia d’escalar, una
escalada en artificial iniciada
en flotació amb un fons de
4,5 mtrs. i sense poder-se equipar
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