Cova Lachambre, la cavitat més gran de Catalunya

Connexió amb la cova
de l’Estació Vella
26.820 m
Manel Llenas

Exploració

Membre del Col·lectiu “Conflent Subterrani”
i del Conflent Spéleo Club.

La cova Lachambre esdevé la
cavitat més gran de “Catalunya”
gràcies a la connexió amb la cova
de l’Estació Vella.
El 2 de febrer d’enguany, durant
una exploració portada a terme
per quatre membres del Col·lectiu
“Conflent subterrani” a la cova
de l’Estació Vella i per quatre
membres del Conflent Spéleo
Club a la cova Lachambre,
s’aconsegueix la unió d’ambdues
cavitats després de més de vint
anys perseguint aquesta fita!.
Són les 9h del matí i els dos grups
d’espeleòlegs equipats amb “arvas”,
a fi d’intentar-nos localitzar des de
les galeries que més s’apropen
entre ambdues cavitats, entrem
simultàniament un grup per cada
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cova. Ens donem tres hores de marge
per arribar cada grup als punts de
treball i a mig matí, un dels “arvas”
detecta a l’altre a una trentena de
metres de distància. En aquest instant,
ambdós grups comencem a donar
cops de martell a banda i banda per
tal de localitzar-nos acústicament,
fet que aconseguim a les 13h de
la tarda. A partir d’aquest moment,
és un anar i venir frenètic per les
galeries per tal de determinar des de
quin punt ens sentim més a la vora,
tasca gens senzilla donat que el so es
distorsiona molt a través de la roca!
Finalment, acotem una zona en la que
els cops de martell són més intensos
i els “arva” marquen vuit metres de
distància d’un a l’altre. En aquest
punt, els exploradors que ens trobem
a l’Estació Vella, ens endinsem
dins un caos pel qual circula una
certa corrent d’aire que ve a favor
nostre. Progressant dins el caos de
blocs, accedim a una petita cambra
farcida de fantàstics espeleotemes
d’aragonita blanca. De cop, el cor
se’ns accelera al sentir parlar francès
sota nostre. Ens agenollem al terra de
la cambra i entre els blocs notem l’aire
venir cap a la nostra cara i fem un
crit: Eoooo ! Ràpidament sentim com
un d’ells diu…écoute ils sont ici au
dessus!!!!!!! Són les tres de la tarda
i la connexió s’ha fet realitat, malgrat
que no físicament encara. Ells estan
al capdamunt del caos de blocs del
final de la galeria Alain de la cova
Lachambre i nosaltres sota els blocs
de la rampa d’accés a la Sala Nord
de la galeria interior de la cova de
l’Estació Vella. Entre nosaltres
encara ens separen verticalment cinc
metres de blocs. Els seus blocs estan
solts, però són delicats de moure al
trobar-se per sobre els seus caps.
Els nostres en canvi es podran anar
traient sense perill, però per contra
estan cimentats per la calcita. S’ha
fet tard i a més ens manquen eines
per seguir treballant. Tant a prop els
uns dels altres i ens hem d’acomiadar
per sortir cada grup per una entrada
diferent, allunyades linealment quasi
dos quilòmetres una de l’altra. El cap
de setmana següent, els dos grups
traiem pedres simultàniament des
de les dues coves, nosaltres per dalt
i els francesos per sota. Finalment
aconseguim passar un pal de fusta
d’una cova a l’altra i verifiquem
d’aquesta manera que ens trobem
exactament els uns sobre els altres,

Instantània
just després
de la unió
acústica entre
ambdues
coves
així com que falta poc més d’un
metre i mig de blocs per connectar
físicament ambdues cavitats. Donat
que la “jonction” com diuen els
francesos ja és un fet, decidim aturar
els treballs de desobstrucció fins que
no quedi segellada la nova entrada
al sistema Lachambre, amb una
porta tancada amb pany i clau, per
tal de preservar aquesta magnífica
cavitat.
Amb aquesta unió de la cova
Lachambre amb la cova de
l’Estació Vella, aquest complex
subterrani esdevé la cavitat més
gran de “Catalunya” amb un
desenvolupament de 26.820 m,
superant per poc al sistema FullàCanaletes de 26.500 metres. El
pròxim objectiu serà la unió amb la
cova de les Puces, la qual cosa
incrementaria el desenvolupament
del sistema amb un quilòmetre i
mig més!

Punt de jonction al final de la galeria Alain (Cova Lachambre)
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