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Resum
El sistema ens sorprèn any rere
any, després de fer la connexió per
galeries fòssils del C-13 amb el C-20
vam descobrir un meandre fòssil
nou que supera els 1.037 m. de
galeries noves i que es dirigeix cap
al C-9, evidenciant la seva possible
connexió.
Després d’escalar un pou al
campament del Trifurcat es
descobreix una xarxa nova de
galeries que estan pendents de
topografiar.
Per al 2014 ens hem marcat com a
objectiu prioritari la continuació
del meandre descobert el 2012 a
uns 1930 m. d’altitud. Si superem
la capa impermeable de quarsites
podrem accedir a la zona d’absorció
superior del massís i superar amb
facilitat el desnivell màxim del
sistema.

O Grallar (C-13)
Foto Lala Lasheras

RESULTATS
Els resultats de les exploracions
espeleològiques d’aquesta campanya
han estat tot un èxit, els treballs més
importants s’han realitzat a:
. Exploracions noves galeries
C-13 i C-20.

· Localització noves cavitats.
Reconstrucció de les
topografies de les cavitats:
C-2, C-5, C-14 i C-134.

· La connexió del C-13 amb el
C-20 per galeries fòssils.

Exploracions noves galeries
C-13 i C-20

· Descobriment d’una galeria
fòssil que supera els 1000 m
de recorregut.

Aquest any s’han topografiat
1.037 m, i queden pendents de
fer l’aixecament topogràfic de
les galeries del Trifurcat, la
continuació del nou meandre 2013 i
la continuació del meandre a 1.930
m del 2.012.

· Escalada al Trifurcat. S’han
descobert noves galeries,
pendents de topografiar.
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· Pas del sifó de la Cova
Garcés.

Participants a la Campanya
Escuain 2013
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que sortien del terra i les parets, vaig
progressar per aquesta forta corrent.
Vaig poder treure el cap, però no
per a veure on havia sortit , l’espai
era molt reduït i el cabal d’aigua
que em queia a sobre era molt gran
i venia amb molta força, col·lapsant
totalment l’espai aeri que tenia per
sobre.
Havíem passat el sifó !
La propera vegada haurà de realitzarse en època d’estiatge i sense tant
cabal, per poder sortir del sifó i
continuar amb l’exploració d’aquesta
cavitat.

Exploració de la cova Garcés
La climatologia anava en contra,
el règim de pluges caigudes en els
últims dies i el desglaç precipitat per
les altes temperatures, pronosticaven
que, el sifó estaria en plena activitat,
i el trajecte fins a aquests paratges
del Mont Perdut resultarien durs i
incerts.
Dissabte 22 juny 2013
Així va començar l’aproximació:
a les set del matí, ens trobàvem a
l’aparcament de “La Prada” amb
els agents del Parc Nacional, que
ens havien d’acompanyar fins al
final de la pista de “Arazas” amb
el material que portàvem. Va ser
un passeig de gairebé 45 minuts,
passant per un bosc tancat, amb una
fageda impressionant.
Amb la frescor del matí vàrem

caminar fins el salt d’aigua “Cua
de Cavall” on ens parem per
gaudir d’aquesta meravella de la
natura. Seguim el GR-11 salvant les
“Clavilles de Soaso”, fins arribar
just a sobre del salt d’aigua on
pensàvem que es trobava la cavitat.
Va ser una caminada d’una hora i
mitja, els petates amb el material de
busseig pesaven i eren incòmodes
de portar, però ja estàvem a la boca
de la Cova Garcés.
Després d’entrar a la cavitat i
localitzar el sifó, vam sortir per
preparar el material de busseig i
col·locar el neoprè.
El sifó i la immersió
El corrent era molt fort: mentre
m’estava equipant, ja en l’aigua,
puc comprovar que estava molt
freda, estava a 4 graus.
El material que portava era: un
arnés per anar amb la configuració
lateral i dues ampolles de sis litres
carregades a 300 atmosferes.
Just abans d’entrar a l’aigua vaig
tenir una molt bona impressió de la
galeria que s’obria davant meu.
L’amplada era considerable, gairebé
5 metres, però a mesura que anava
baixant, avançant, era més ampla,
gairebé més de 8 metres en la seva
part final. A la part inicial no hi
havia sediment, Era un tub net, molt
erosionat per tot arreu i amb arestes.
Estava clar que l’aigua circulava
amb força i pressió.
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Cova Garcés

La immersió durà gairebé 35 minuts,
amb l’aigua a 4 graus, el neoprè
humit no era l’únic que em posava
al límit de permanència dins l’aigua,
també, un dels reguladors començava
a formar cristalls de gel que em
trobava a la boca en respirar.
El sifó Sílvia Coll, ha quedat
instal·lat, topografiat i batejat, hem
completat l’objectiu, en contra de les
condicions que comptàvem trobar-nos
al sifó, ni la previsió més optimista
pronosticava aquest resultat.

Jordi Yherla al sifó de la Cueva Garcés
La galeria baixava progressivament
fins a arribar a una profunditat
màxima de 12 metres, i allà era on
agafava la seva màxima amplada.
Al final de la galeria, a la part central
i a la dreta hi havia molt sediment,
la pedra de les parets i el sostre
estava molt dissolta, formant algunes
gateres que no donaven continuïtat.
Vaig comprovar que en aquest punt
no hi havia corrent, llavors vaig anar
a buscar el corrent que m’havia
acompanyat fins allà baix, un corrent
que anava en sentit contrari a la
direcció que jo portava .
Ràpidament vaig veure que a
l’esquerra la galeria s’estrenyia i a
més a més venia un corrent fortíssim.
La galeria pujava cap amunt. En
entrar a la galeria, vaig començar
a sentir una remor molt forta i
ràpidament vaig començar a veure
moltes bombolletes d’aire ballant
per l’aigua. M’estava costant molt
seguir pujant per aquesta galeria,
vaig començar a comprovar el
profundímetre i em vaig adonar que
estava a 3 metres, el corrent no em
deixava pujar.... Vaig omplir l’arnès
d’aire i agafant-me de les arestes

Participants
Jordi Yherla Santaolalla, Jordi
Yherla Coll, Josep Lluís Moldes
i José M. Sánchez.
Localització noves cavitats.
Reconstrucció de les topografies de
les cavitats: C-2, C-5, C-14 i C-134
Dates: de l’1 al 9 d’agost de 2013.
S’han trobat dos nous forats bufadors,
un localitzat a una altitud de 2100m.
i un altre a 2600m. En els dos
casos s’han realitzat treballs de
desobstrucció. El de menor altitud no
permet el pas d’una persona adulta i
en el de major altitud es va haver de
parar per falta de mitjans i pel risc de
despreniments en haver desobstruït
més de 2 m de profunditat.

Boca del C-6. Foto Malen Bergadà

Col·laboracions amb el IPEC
del CSIC
La col·laboració amb un equip de
geòlegs de l’IPE del C.S.I.C. dins
del “Projecte de reconstrucció de
canvis climàtics abruptes a partir de
registres de coves al Parc Nacional
d’Ordesa i Mont Perdut, en
formació de espeleotemes i dipòsits
de gel.“
En
aquesta
campanya
s’ha
acompanyat a Miguel Bartolomé
al C-20 per col·locar uns sensors de
temperatura i recollir unes formacions
per continuar amb l’estudi que està
realitzant.

Entitats col·laboradores
- Federació Espanyola
d’Espeleologia
- Federació Aragonesa
d’Espeleologia
- Federació Catalana
d’Espeleologia
- Parc Nacional d’Ordesa i
Mont Perdut
- Grup Excursionista
Malgratenc (GEM)
- Societé Québécoise de
Spéléologie (Canada)
- GE. Otxola (Navarra)
- G-40 Priego de Córdova
- GE. Boltaña
- GEA Campillos

Miguel Bartolomé col·locant sensors
de temperatura
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