Nou avenc a Garraf

Finalment el dia 8 de juny, els
exploradors Siscu Rise, Ignasi
Yzaguirre, Cecilia Gonzalez i
Boris Berenguer van poder forçar
un pas lateral accedint a una saleta
donant pas a un pou sota els grans
blocs esmentats.

El Forat
de la
Ruda

Òbviament el sentiment d’entusiasme
i alegria per el fet, es va fer pales en
cada un dels exploradors presents que
van tenir la impagable oportunitat de
davallar per primera vegada els 27
metres del primer pou de La Ruda.
Un primer pou profusament cobert
de tot tipus d’espeleotemes de gran
bellesa.

-193 m

Aquest pou va ser batejat per
unanimitat amb el nom del veterà
espeleòleg
Lluis
Muntan
descobridor de l’avenc i tota una
autoritat en el mon de la espeleologia
catalana per la seva contribució en
la exploració del massís.

Ignasi Yzaguirre
Emili Bifet
G.E.R.S.
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Foto Boris Berenguer. Pou Lluis Muntan. Primer descens

Cronologia
Des de fa uns anys
l’activitat espeleològica
al Massís del Garraf
s’ha vist incrementada
per part d’alguns
grups amb la recerca
de noves cavitats
revisant i desobstruint
avencs ja descoberts
i prospeccionant nous
paratges fora dels
recorreguts clàssics.
Aquestes tasques
han donat fruits
notables que han sigut
reconeguts i publicats
en diferents mitjans
d’àmbit espeleològic.
Es en aquest context de noves
prospeccions el que ens va dur en
el mes de maig de 2013 a visitar
el Turó Rodo del Fondo de
Vallbona i revisar el Forat de
la Ruda cavitat descoberta l’any
1986 per Lluis Muntan i Elena
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Muntan constatant una fondària de visites mes efectuades per membres
tres metres.
del GERS el dies 28 de maig, 1 de
Examinant la morfologia de la juny, 5 de juny de 2013, procedint
entrada i la planta de l’avenc, a la extracció en la base de l’avenc
coberta amb una gran quantitat gran quantitat de roques, pedres i
de pedres i blocs es va poder terra, vàrem poder comprovar que
observar i valorar que unes tasques sota els nostres peus s’intuïa un pou,
de desobstrucció podrien oferir un l’accés del qual estava barrat per
resultats alentidors. Després de tres grans blocs falcats.

Situació de l’avenc
estudis en l’actualitat.

Situació
Datum: ED 50

Des d’aquesta primera davallada,
la exploració de La Ruda continua
hores d’ara donat la gran complexitat
de la cavitat en els camps geològics,
biològics, fisiològics, paleontològics
i atmosfèrics i les nombroses
continuacions per comprovar.

UTM X: 410138

Esmentar que al costat de la Ruda el
GERS ha descobert dues cavitats mes
que estan en procés de desobstrucció
tasca que també s’efectua en les
properes cavitats avenc del Deck
i el forat de l’Arçot descobertes
per el Sr. Muntan.

Nivell sobre el Mar:

Per últim subratllar que totes aquestes
cavitats juntament amb l’avenc dels
Tres Tombs (en total 6) es troben en
una superfície de menys 3000 mts2
conformant una situació inèdita en
aquest paratge en la que el GERS
està duent a terme les exploracions i

UTM Y: 4570912
Datum: ETRS89
UTM X: 410044
UTM Y: 4570711
Fus: 31
345 metres
Passat el pla de Campgras en
direcció a La Morella i després
de deixar a la esquerra la desviació
que mena al cim, seguim per pista
encimentada uns 250 metres fins al
final de la mateixa.(498 alt.)
En aquest punt cal seguir en direcció S
uns 250 metres vorejant la capçalera
del Fondo de Vallbona fins a
cercar una gran fita (505 alt.), per

posteriorment girar direcció 110º
SE i començant a baixar pel llom
paral·lel al Fondo de Vallbona
(a la nostra esquerra) fins arribar a
l’Avenc de l’Arboç (380 alt.), on
continuarem carenant fins una petita
i frondosa collada (Pas Ho Chi
Minh) per pujar al cim del Puigrodó. Pocs metres abans del cim cal
franquejar cap a la esquerra i baixar
per terreny carstificat en direcció
150º ES uns 70 metres fins trobar la
boca envoltada de margallons.

Descripció.
Gran boca vertical que en la seva
base i per una obertura lateral
s’accedeix a una petita saleta
on comença el primer pou (Lluis
Muntan) de -24 metres, de gran
bellesa per les banderes i colades
que el decoren.
A 3 metres del fons al SE hi ha la
entrada a una gatera estreta que
accedeix al pou Emili Bifet.
L’accés a aquest pou s’efectua mes
còmodament per un balcó que hi
ha en la meitat del primer pou Lluis
Muntan, on es troba la Capella
Cristina seguidament i mitjançant
un pas baix s’accedeix a una galeria
allargada (Bambolines) d’uns 12
metres on es fa evident el plànol de
la diàclasi EW.

Foto Josep Manel Victoria. Entrada de l’avenc

Foto Pere Cantons. Bambolines

En el extrem N d’aquesta galeria
per un ressalt de 3 metres i per una
finestra s’irromp a la capçalera d’un
pou de 8 metres que arriba a la sala
del Bypass a -27,36 metres també
molt concrecionada.
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Foto Emili Bifet.
Presa de mostres microbiologia
Buenos Aires que s’origina a -98
metres)
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Foto Jose Hidalgo. Finestra Sala Bypass desde la
gatera de conexió del pou Muntan
Una vegada en aquesta sala
estructurada NS de 2x8 metres, una
gran finestra ens aboca al pou Emili
Bifet de 24,5 metres. Davant aquesta
finestra i a la mateixa alçada es pot
observar la gatera que comunica
aquest pou amb el primer pou
esmentat abans (Lluis Muntan).
En la base del pou Emili Bifet
a -53,83 metres s’obren diferents
ressalts entre blocs on s’han trobat
diversos restes paleontològics (os,
cérvol entre d’altres). En la part O de
la sala existeix un petit desnivell de
2,5 metres que dona a una petita
cambra (Saleta Faviola) profusa
i bellament ornamentada tan en les
parets com al terra, de concrecions
coralloids
(anemonites)
i
que
preguem no accedir, car les seves

Foto Pere Castells. Pou Boris Yzaguirre
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Fer constar que a partir del
meandre de Les Bessones les
condicions atmosfèriques canvien
radicalment per la aparició de l’aire
enrarit amb disminució progressiva
de la qualitat del mateix a mesura
que es va davallant per el que
la exploració es te que dur amb
les màximes precaucions per tal
d’evitar situacions significativament
incòmodes i/o perilloses en la
progressió segons cada espeleòleg
tenint en compte sempre les seves
condicions físiques i tècniques.

Foto Jose Hidalgo. Base Pou E.Bifet
petites dimensions per no malmetre
l’indret.
Una vegada en la base abans
esmentada i a 240º (WS) un
conducte vertical i estret de 5 metres
dona a una petita sala on a la seva
base hi ha l’Estret de Berign (sic)
on s’inicia el pou Boris-Yzaguirre
de 44 metres, dividit a -11 metres
per una gran plataforma de grans
blocs enclastats arribant a la seva
base a -97,72 metres.(Final de la via
primitiva o normal).

Situats en la esmentada plataforma
i a 200º SW entre mig dels blocs
un estret meandre (Meandre de
les Bessones)
dona accés al
començament d’una sèrie de pous
encadenats (Pous encadenats
d’en Pau i Siles), originant un
entramat de ramals i derivacions
que s’estan explorant arribant
per un cantó a -193 metres (Via
Aconcagua) on es troba la cota
màxima provisional, i per un altre
cantó a -165 (Via Palermo-

Per tal de conèixer i d’avaluar
aquestes condicions recomanem
posar-se en contacte amb el GERS.

Instalació.
Pedra molt insegura. La cavitat es
desenvolupa entre roca calcaria
i Dolomies. La roca calcaria està
en descomposició i és del mateix
aspecte que les margues polsoses.
Les concrecions parietals en fase no
corrosiva són els llocs més segurs
per a instal·lar. Sembla raonable no
usar ancoratges expansius. Cal sobre
assegurar. Dificultats d’instal·lació
pel materials.

Fauna
Les diferents restes òssies d’animals
trobades son, parts d’un os bru
(Ursus actos), un exemplar de gat
salvatge (Felis silvestris), així com
restes de cérvol (Cervus elaphus)

Foto Emili Bifet. Pou Boris Yzaguirre

Foto Emili Bifet. Sala Palermo
Buenos Aires

Foto Josep Pastor. Pseudoescorpi
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i d’altres vertebrats, com una geneta
i una guineu. L’Institut Català
de
Paleontologia
Miquel
Crusafont està fent els estudis
científics de les restes.
Ens trobem davant d’un fenomen
espeleològic únic, d’una importància
insòlita per les característiques
d’aquesta cavitat, per la gran
complexitat de la cavitat en els camps
geològics, biològics, fisiològics,
paleontològics i atmosfèrics i les
dimensions d’aquest avenc que el
situen en el segon mes profund
del massís del Garraf.

del massís de Garraf i és previsible
que es manifesti de igual manera
en les properes descobertes que hi
haurà al massís del Garraf. Això
ens ha obligat a aplicar tècniques
específiques per a explorar aquest
tipus de cavitats.
Consells per no contaminar mentre
durin els treballs d’investigació.
Requisits que demanem per a
participar en el projecte Ruda, a
l’avenc del mateix nom (Forat de
la Ruda), Massís de Garraf,
Fondo de Vallbona.

La exploració de La Ruda continua
hores d’ara amb nombrosos pous
i ramals per explorar a causa
principalment de les grans dificultats
per respirar mentre es progressa a
partir d’una determinada fondària
que va fluctuant i que s’està intentant
esbrinar les causes de aquestes
variacions.

2.- Cal portar roba neta, material
de progressió individual i col·lectiu
per tal de no contaminar
microbiològicament la cavitat i
les sabates també.
3.- Cal portar paper de diari, paper
higiènic i 10 bosses tipus “caca
de gos” o d’entrepans. No tirar
molles de pa dins de la cavitat. No
escopir.
4.- Es recomana estar en un correcte
estat de salut. Degut a la hipòxia
pot ser una cavitat inadequada per
a malalts del cor i amb problemes
respiratoris.
5.- Els participants en l’estudi de
fisiologia de l’esforç, que estaran
a atmosferes inferiors al 13 %
d’oxigen disposaran d’una revisió
mèdica gratuïta i obligatòria, a
càrrec de la Secretaria General
de l’Esport.

Aire enrarit :
Una de les característiques més
interessants del forat de la ruda,
és la presència d’aire enrarit. En
el Fons de la cavitat troben una
atmosfera de 11,4 % d’oxigen i
1,5% de CO2. Això no ha impedit
l’exploració i topografia de la cavitat
fins el fons actual (-193) però el fa
poc recomanable. Aquest fet és molt
interessant perquè manifesta de
manera natural la tendència actual

1.- Cal estar en disposició d’una
assegurança vàlida en el temps i
territori, que inclogui específica i
clarament la espeleologia.

Colors:
Vermell: xifres d’oxigen o de CO2
alterades notablement: inferiors
al 15% d’oxigen o superiors a
25000ppm de CO2 (2,5 %).Cal
usar aparells de detecció.
Groc: xifres entre el 15 % i el 18 %
d’oxigen i/o entre el 1,1 % i 2,4 %
de CO2. Recomanable usar aparells
de detecció. Verd: oxigen superior al
18% i CO2 inferior a 10.000ppmv
(1 % de CO2) Recomanable usar
aparells de detecció.
Verd: oxigen superior al 18% i
CO2 inferior a 10.000ppmv (1 %
de CO2) 23-05-2014 presentava
aquesta situació.

Resum de les activitats
científiques actuals:
Paleontologia: Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont.
Microbiologia: Dra. Maria Auset
Vallejo. Estudi microbiològic de
l’aire i aigües del Forat de la
ruda.
Geologia: Raúl Cano Relúcio.
Fisiologia
enrarit:

6.- És imprescindible saber circular
per corda en ambient subterrani.

de

l’esforç

Unitat

de

en

aire

Medicina

de l’Esport. Consell Català de
l’Esport. Generalitat de Catalunya.
Hospital Clínic de Barcelona.

Un dels prototips de support respiratori
assajats al forat de la Ruda. Foto del Papiol

7.- Reduir la contaminació ambiental
fins allà on sigui possible.

Treballs Geogràfics:
GERS-Agrupació Excursionista
Muntanya. UME-Gavà.
ECSabadell-UES. GREC.
Prospecció Biològica:
Associació Catalana de
Biospeleologia.
Estudi

de

l’origen

de

l’aire

enrarit: Centre d’Estudis Avançats
de

Blanes-CSIC

i

Laboratorio

de Biogeoquímica de Isótopos
Estables.

Instituto

Andaluz

de

Ciencias de la Tierra. (CSIC-UGR).
Caracterització
les

aigües

geològica

de

subterrànies:

(en

converses inicials) Departament
de

Geoquímica,

Petrologia

i

Prospecció Geològica Universitat
de Barcelona.
Amb el suport de la Federació
Catalana d’Espeleologia i del Parc
Natural del Garraf. Diputació de
Barcelona.

40

41

Investigació

Investigació científica

Fisiologia Humana en
el Projecte Ruda
Ignasi Yzaguirre - G.E.R.S.

Estudi de Fisiologia de l’esforç.
Aprofitant l’exploració del Forat
de la Ruda, en la que els
exploradors estan sotmesos a
nivells d’enrariment de l’aire
molt notables (fins a 11,3 %
d’oxigen i 15000 ppmv de
CO2), la Unitat de Medicina
de l’Esport del Consell Català
de l’Esport, el Departament

de Cardiologia de l’Hospital
Clínic de Barcelona i Medicina
Interna (hipertensió arterial)
han començat un estudi per a
veure quines són les adaptacions
cardiovasculars
dels
subjectes
sotmesos a una exposició sobtada a
l’aire enrarit. I també l’impacte que
causa sobre el Sistema Nerviós

Sortida amb participants en l’estudi de Fisiologia
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Autònom. En aquest moments
s’està fent les proves de viabilitat
de la investigació, en la que el
President de la Federació
Catalana d’Espeleologia, Sr.
Hilari Moreno Castelló ha
participat com a voluntari.

