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Benvolguts companys,
En primer lloc voldria agrair a tots els que d’una manera desinteressada heu col·laborat en el trasllat
i condicionament de la nova seu de la Federació Catalana d’Espeleologia, crec que ens podem sentir
molt satisfets del nou local.
Han estat tres mesos de molta feina, però que ha valgut la pena no només per les dimensions sinó pel
petit estalvi que representa cada mes, degut a la crisi econòmica en que es troba el nostre país crec
que és de molta importància. Una vegada més hem d’agrair també el suport econòmic de l’Ufec.
Aquest any 2013 és un any molt difícil, tenint en compte que al mes de juliol no s’ha rebut cap
subvenció del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, aquest motiu afectarà l’ajut
que sempre heu rebut de la federació per les vostres activitats. Esperem que tot s’arregli.
Pel que fa a les que campanyes, he de dir-vos que els resultats han estat regulars, però com tots sabem
els treballs d’exploració no són tant profitosos i ràpids com voldríem, però aprofitant l’avinentesa en
nom de la federació voldríem felicitar al Grup d’Espeleologia de Badalona que ha obtingut uns resultats
espectaculars i importants, des de la federació us encoratgem a tots a no defallir i a seguir treballant
amb aquesta mateixa il·lusió.
A la Trobada d’Espeleòlegs organitzada magníficament per SE ORDAL de Vallirana amb els actes
celebrats es va lliurar un reconeixement al company Fèlix Alabart per la seva trajectòria a la fotografia
subterrània, va ésser lliurat per la Federació Catalana d’Espeleologia i Sarawak. També i com als darrers
anys la Sra. Montserrat Ubach va fer el lliurament dels Premis de Qui és Qui.
Enguany el premi Font i Sagué s’ha atorgat a l’únic treball presentat en l’apartat de treball d’Espanya.
L’Espeleo Club d’Hospitalet fou el qui el presentar amb el Sistema Armeña A008-A011 del Massís de
Cotiella.
Cal destacar la Comissió Tècnica d’Espeleobusseig d’aquesta federació en l’organització per primera
vegada a Catalunya de les conferencies internacionals d’espeleobusseig. La BCN TEK 2013 va tenir el
suport i la presentació de l’acte el Secretari General de l’Esport el Sr. Ivan Tibau, del CC de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya i el Sr. Jordi Sans director esportiu de l’Ufec.
En nom de la federació felicitar als Srs. Josep Guarro i Safont i Hilari Moreno Molla per aquest
esdeveniment.
Felicitar a la comissió tècnica científica de la federació pels treballs que estant duent a terme a Sant
Llorenç de Munt amb la fauna dirigida pel Sr. Miquel Nebot.
D’altra banda cal destacar l’exploració realitzada a les Illes Medes el passat mes de juny per membres
de la Federació Catalana d’Espeleologia i Sarawak. Aquestes exploracions foren realitzades per terra
i mar i dirigides pel reconegut bussejador Eduard Atmetlla, explorant diverses cavitats subaquàtiques
i diversos estudis de les cavitats terrestres de les Illes Medes. En aquesta exploració és formaren
tres equips de treball; el d’espeleobusseig format per Josep M. Castellví en càmara aquàtica, Eduard
Atmetlla, Hilari Moreno Mollà i Josep Guarro. L’equip de terra fou integrat per Toni Nubiola, Josep
Manel Victòria, Joan Pellicer, Genar Indurain, Francesc Cardeña i Hilari Moreno Castelló. La part de
suport logístic fou integrat per Montserrat Ubach, Montserrat Castro, Salvador Vives, i Toni Mestres
en càmara de terra.
No voldria acabar sense agrair el gran treball que està duent a terme el Sr. Manel LLenas amb
els joves participants als campionats de progressió vertical a Catalunya i a la resta d’Espanya. A
punt de tancar la publicació hem rebut el comunicat dels grans resultats que s’han obtingut els
participants de la Selecció Catalana en tècniques de progressió vertical al VII Campionat d’Espeleologia
de la Comunitat Valenciana. Les dues federacions estan treballant per uns canvis de reglament de
competició per impulsar no només la competició sinó que a través d’ella potenciar l’espeleologia a
través de sortides conjuntes. Aquestes noves idees seran portades pels responsables de competició de
la Federació Valenciana Máximo Serrano responsable de competició i Pedro Gómez director de l’escola,
per la Federació Catalana el Sr. Antonio Cabezas, amb el suport tècnic del vocal de l’escola el Sr. Eduard
Suárez i el tècnic de progressió vertical el Sr. Manel LLenas.
Hilari Moreno i Castelló
President de la Federació Catalana d’Espeleologia
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Vocalia d’expedicions de la FCE

Campanyes

Resum de les Campanyes
Espeleològiques 2012

GEB de Badalona. Sistema d’Escoain (Osca).
Les exploracions corresponents a l’any 2012 dels clubs pertanyents a l’FCE van tenir resultats molt desiguals,
però destaquen les del SIS de Terrassa, a la vall de les Moñetas, Picos Europa (Astúries) i les
de l’EspeleoGrup de l’Hospitalet, a Cotiella, Osca junt amb la superació d’un sifó al sistema
d’Alba, per part del Gers-Aem en col·laboració amb l’Ec de la Ues. I per sobre de tot, l’èxit rotund
obtingut a base d’esforç calculat i dosis d’optimisme del GEB de Badalona, amb la unió del C13 i el
C20, al sistema d’Escoain (Osca).
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Jesús Romero de la Torre.

Tornem
a
destacar
les
col·laboracions,
no
ja
dels
Interclubs, sinó ja a nivell
individual, participant espeleòlegs
de terres tan llunyanes com
Canadà, Ukrània (el ja famós
campament internacional de l’EC
de Gràcia), o de més properes,
com Anglaterra. Torna a ser
evident que l’espeleosub és ja una

disciplina que es troba prou madura
i estes entre el nostre col·lectiu, i
que dóna fruits molt sucosos.

Espeleoclub de Sabadell. Campament
del sistema Caracol (Torca CarrasúaCantabria).

SIS de Terrassa. Torca del Llagu de las Moñetas. (Picos d’Europa, Astúries).

Malgrat tot, hi ha campanyes
d’exploració
interessants
que
continuen endavant gràcies a
l’empenta de gent amb ofici d’anys i
que troben en l’Exploració quelcom
més que una activitat esporàdica.

Barcelona, 2012
Vocalia d’Expedicions
de la Federació Catalana
d’Espeleologia.

PREMI NORBERT
FONT i SAGUÉ
XXIII edició, 8 de maig del 2013
Segons l’Acta de la Reunió del Jurat,
el resultat va ser el següent:
Activitats i estudis als Països
Catalans
Desert

Resultats projectats en 3d, de les diferents campanyes d’exploracions al sistema
Meyodiya de la SIE Àliga.

Activitats i estudis a la resta
d’Espanya
Espeleo Grup de l’Hospitalet
i Proteus
Connexió de l’A8 amb l’A11
Sistema d’Armeña (Osca)

GE Badalona. Escoain (Osca).

Zona d’immersió (encerclada) que facilita la unió de 2 vies (la Nova de 2006 i la
clàssica de 1984), al sistema d’Alba. Gers-Aem i Ec-Ues (novembre de 2012).

EC de Gràcia: recol·lecció fauna al C7.

EC l’Hospitalet. Cotiella (Osca).
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Exploració
Jordi Yherla i Joel Borrazás
Grup d’Espeleologia de Badalona (GEB).

El Forat de l’Or

(Serra del Montsec. Noguera, Lleida)
Espeleobusseig

Jordi Yherla en la Galeria Ibèrica, primer sifó. Foto Eric Yherla i Coll.

Crònica d’exploracions
de l’any 2012
Tot va començar el diumenge 12
de febrer de 2012; a la boca de la
cavitat feia una temperatura de menys
deu graus i bufava un vent que tallava.
Però allà estaven, amb els equips de
busseig preparats per entrar al Forat
de l’Or.
Volíem conèixer una mica més aquesta
cavitat, i no cal dir, també a veure
si trobàvem el que tants abans que
nosaltres havien buscat la continuïtat
de la cavitat per dins del sifó.
Aquell dia la sort va estar amb
nosaltres. Sí, vam trobar la continuïtat
d’aquesta surgència. El primer
pensament va ser per a tots aquells
que abans que nosaltres ho havien
intentat; són moltes les cròniques que
havíem llegit i escoltat, són molts
els que, des dels anys setanta amb
uns equips molt precaris, ho havien
estat provant. Era per a tots ells que
ho havíem trobat, era per a tots ells
l’alegria i il·lusió que ens regalava
la cavitat amb aquelles imatges que
enriquien els nostres ulls.
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Exploracions del 12.02.2012
Durant el matí comencem a entrar
el material necessari per a fer la
immersió, ens ajuda en Carles,
el David, en Marc Consul i la
Montse López, un cop tot el material
a dins, comprovem que tot esta ok.
Iniciem la immersió seguint un fil guia
que poc després s’afegirà a un altre,
el descens es progressiu fins arribar a
la part fonda de la cova, cap als -32
m de fondària, just desprès passem
un colze que canvia el sentit i s’enfila,
progressivament, fins arribar a una
petita bombolla suposem que aquesta
és la bombolla que va topografiar
Xavier Garza.
Tornem enrere i observem en un costat
de la galeria un tub de dimensions
reduïdes que s’enfila cap a munt,
enganxem el nostre carret a la línia
principal i ascendim fins a comunicar
amb un altre galeria, aquesta també
disposa una instal·lació existent.
Seguim aquesta instal·lació i a uns
30 m de recorregut i a una fondària
de -3m aquesta línia s’acaba sota
una petita bombolla d’aire, però

des de sota l’aigua, ens sembla
que uns metres més enllà hi ha una
altra bombolla. Enganxem fil al
final de la línia existent i en uns 20
m de recorregut, sortim a superfície.
Aquesta vegada no hem sortit a una
petita bombolla...
Hem sortit a una galeria aèria de
dimensions importants, així tal com
la veiem d’inici, uns 50 m de llarg
per uns 6 m d’alçada i una amplada
de 4 m. Ens trèiem l’equip i fem un
reconeixement de la galeria; és molt
més gran, i neixen diferents galeries
aèrias, en concret una d’elles, que
posteriorment recorrem uns 400 m a
peu sense trobar el final d’aquesta
galeria.
Però el més important, trobem un toll on
després de fer un reconeixement amb
una de les ampolles d’emergència,
decidim que val la pena intentar
submergir-nos amb els recicladors per
continuar l’exploració subaquàtica en
aquesta galeria, ja batejada com a
“Galeria Ibèrica”.
Realitzem un recorregut d’uns 300 m.
S’instal·la fil marcat fins als 175 metres

i després amb fil sense marcar, que
en la propera immersió es substituirà
per tal de recollir notes topogràfiques.
La “Galeria Ibèrica” es manté en
una fondària constant i amb unes
dimensions espectaculars, i el que és
més important: no sembla que el seu
recorregut hagi de tenir fi. Hem trobat
la continuació de la cova, contents
com a gínjols iniciem la tornada cap
a la galeria principal.

Una vegada a la galeria principal,
ens dirigim cap una galeria aèria
que li hem ficat el nom de “Galeria
GEB 2012” en agraïment al nostre
club. Neix uns metres més amunt,
realitzem un recorregut d’uns 150200 m fins arribar a una bifurcació
on continua una galeria d’iguals
dimensions i característiques que
aquesta primera; 3-4 m d’ample,
2-3 m d’alçada. Continuem per la
que creiem com a principal, uns 200
m més, fins arribar a un revolt que

baixa en un fort pendent. Totes dues
galeries tenen la mateixa morfologia,
sediments i marques de corrent, uns
sediments humits ens confirmen que es
una galeria activa.

Tornem a la Galeria principal
La galeria principal batejada com a
“Galeria Ferran Marques”, és el
primer tram de cova que es troba al
sortir a la superfície des de la galeria
sifó 2, segons topografia existent, amb

Foto Eric Yherla i Coll.
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Jordi Pascual, Jordi Yherla i Joel Borrazás en el primer sifó. Foto Eric Yherla i Coll.
uns 50 m de recorregut, 5 m d’amplada
i una alçada d’uns 6 m però per un
costat es perd pel sostre, pel que ens
sembla, son tubs de carrega.
Aquesta galeria es la que dóna
la continuïtat a la cova, tant en la
prolongació de la part submergida
“Galeria Ibèrica” com per les
galeries aèries, que creiem que també,
ens donaran uns recorreguts prou
importants. Aquesta generositat que
ens ha ofert aquesta galeria, aquesta
disposició tant noble en el seu accés
i recorreguts, i aquesta esperança i
il·lusió per seguir treballant en aquesta
activitat que ens apassiona, és el que ens
ha portat a batejar-la com a “galeria
Ferran Marques” en agraïment a la
il·lusió, i confiança que en Ferran ens
ha demostrat cap a nosaltres i cap a el
món de l’espeleologia catalana.

Exploracions del 03.03.2012
Ens tornem a trobar a la boca
d’entrada d’aquesta cavitat, aquesta
vegada amb: Jordi Miró, Jordi
Yherla Coll, Ferran Marques,
Xavier Soler, Imma Mochón,
Laura Vera, Sasha, Vanessa
Sanchez i Antonio Cantos,
Carles Ramoneda i Jonathan
Alcantara.
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Creiem que el Forat de l’Or té
un recorregut força llarg i l’empresa
que volem dur a terme avui és força
ambiciosa, així que anem amb més
material.

Amb tot el material dins i equipats,
iniciem la immersió pel sifó 2 (Sifó
principal), arribant a la galeria aèria
“Ferran Marques”. Ens traiem
els equips i portem el material fins
l’entrada del sifó de la “Galeria
Ibèrica”.
És un recorregut aproximat d’uns
80 m que no suposa gaire dificultat.
Ens equipem i iniciem la immersió
per aquesta galeria fins arribar al
final de la línia marcada deixada el
12 de febrer. Enganxem línia nova
i comencem el recorregut cap al
desconegut, en Joel utilitza el propulsor
i va prenent apunts per desenvolupar
la topografia i en Jordi va instal·lant
el fil tot seguint el recorregut sinuós
d’aquesta “Galeria
Ibèrica”,
tot descobrint diferents bombolles
d’aire que es podrien utilitzar en cas
d’emergència.
La “Galeria Ibèrica”, després d’un
recorregut de uns 450 m ens porta
a una altra galeria aèria que li hem
ficat el nom de “Diego Ferrer”, en
memòria d’aquest destacat espeleòleg.
És una galeria de més de 200 m.
Suposem que aquesta Galeria queda
totalment inundada quan la cavitat
entra en càrrega. Un cop més, ens
tornem a treure els recicladors, les
ampolles d’emergència, el propulsor
i, a peu, iniciem el recorregut per
aquesta galeria. A primera vista
no trobem continuïtat, i ens envaeix

certa sensació de decepció, per dins
ens preguntem: s’acaba aquí?.....
no pot ser !!!, però sorpresa !!!!... al
remuntar uns metres a la diàclasi que
li dona forma a aquesta part de cova
apareixen uns pous al terra de la
galeria, fent-se evident la continuïtat
de la cavitat.
Al primer pou, amb un diàmetre de
2 m i una alçada fins l’aigua de 1,5
m se l’aprecia una fondària estimada
d’uns 8-10 m i per les marques de
corrent que té per un dels costats,
imaginem quina serà la direcció que
pren de nou la cavitat. Aquest sembla
ser el més accessible per continuar
l’exploració.
El segon i tercer pou estan dins del
que podríem descriure com una petita
gruta que es forma en un fort pendent
ascensional. En la direcció que els
trobem, creiem que estan comunicats
amb el primer pou, la qual cosa ens
fa imaginar que es tracta d’un nou
sifó.
L’entrada al primer pou per continuar
l’exploració és relativament fàcil,
tan sols s’ha de fer un salt de 1,5m,
però la dificultat de poder sortir
amb seguretat ens fa decidir que
és millor tornar un altre dia amb el
material adient per salvar aquest
petit entrebanc. Fem algunes fotos i
estudiem les opcions per poder muntar
algun tipus d’instal·lació, més tard
decidim retornar, ja que els nostres

companys ens estan esperant a fora
i el temps que havíem acordat s’està
esgotant. Hem estat 4 hores i mitja
dins l’aigua i sabem que ens espera
un caldo calent que ens han preparat
els nostres companys.

Exploracions del 10.03.2012
L’equip subaquàtic aquesta vegada
el formem: Eliseo Belzunce, Èric
Yherla, Joel Borrazás i Jordi

Jordi Yherla, Eliseo Belzunce i Joel Borrazás portejant el material en el Pou del Naixement. Foto Eric Yherla i Coll.
Yherla. Tots amb unes tasques a
desenvolupar molt determinades.
Comptem a més a més amb: Xavier
Soler, Josep Ll. Moldes, Ferran
Bautista, Laura Vera, Sasha
Karnilovich,
Jordi
Yherla
Coll, Felipe M. Perez, Malen
Berguedà, Ferran Marques, i
membres de la SAM Societat
Amics de la Muntanya de Tremp,
Jordi Pascual, Joan Pascual,
Jordi Colom, Carles Barri i Ares
Barri. Tots plegats, un equip fantàstic
que ens contagia d’il·lusió i caliu, i
que ens empenta amb el seu suport
a superar els nous reptes que aquesta
meravellosa cavitat ens va descobrint.
Iniciem l’immersió pel “sifó 2” i, sense
entretenir-nos gaire, arribem a la
“galeria Ferran Marquès”. En
aquesta galeria posem en antecedents
als dos nous companys que ens
acompanyen aquest cop, l’Eliseo

Belzunce i l’Èric Yherla. Fem
unes escenes de vídeo de la galeria
i tot seguit ens equipem i iniciem el
recorregut, tot fent alguna foto pel camí,
per la “galeria Ibèrica” fins arribar a la
“galeria Diego Ferrer”.
Arribats a la “galeria Diego Ferrer”
comencen els treballs d’equipament,
tant del “pou del Naixement”,
com del camí per accedir-hi. Es munten
cordes nuades per poder-hi pujar
carregats amb els equips fins el pou.
Al pou es munten uns estreps per tal de
poder-hi baixar i pujar amb comoditat
i seguretat, així com dues cordes; una
nuada de suport i una altra per lligar
els equips una vegada a l’aigua. Un
cop finalitzats els treballs d’instal·lació
d’aquests equipaments, dediquem una
estona a treure fotografies, preses de
vídeo i a fer treballs de topografia.
Amb els equips a l’aigua, baixem tres

per equipar-nos i iniciar la immersió
pel sifó 3 o “galeria Nil”. El quart
component de l’equip es quedarà
fora per donar suport en cas de ser
necessari. Iniciem la immersió baixant
pel pou fins una fondària de -27 m. El
pou resulta un tant anàrquic en la seva
composició geològica, al contrari de
l’impressió que dóna en la seva part
superior. Al fons del pou hi trobem un
munt de còdols de mida important.
Veiem ràpidament per on continua
la cavitat, ja que se’ns presenta una
galeria de 4x4 sense sediment i amb
unes parets molt polides per l’erosió
de l’aigua. Aquesta galeria, la “Nil”,
segueix un descens molt uniforme en
un tram d’aproximadament 100 m,
fins agafar una fondària de -40. Aquí,
remunta un altra vegada fins -27
m. hi torna a agafar una trajectòria
descendent fins arribar, als 360 m
de recorregut total explorats, a una
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la galeria “Ibèrica”, i així realitzar les
tasques de topografia que restaven
per fer. En Jordi entra posteriorment, i
realitza la topografia del sifó 1B, fins
la galeria “Ferràn Marqués”.
Amb aquestes tasques realitzades,
entren al segon sifó o galeria
“Ibèrica” l’Èric, Carlos i Jordi. L’Èric
realitza la topografia dels metres que
restaven per fer, i en Jordi es dedica
a fer preses de vídeo per l’encàrrec
del programa de TV3, Temps
d’Aventura, i així arriben a la
galeria “Diego Ferrer”.

Sorgència del Forat de l’Or en activitat. Foto F. Miret.
fondària de -73 m. És aquí on es deixa
per finalitzada l’exploració, tot veient
que torna a remuntar uns 10-15 m.
S’acaba la immersió als 100 minuts
d’entrar a aquesta galeria, fent un
temps total de parades descompresives
de 45 minuts.
Sortim pel sifó 2 després de 7h 30’
d’haver-hi entrat. Ha estat dur, però
la cavitat s’ho mereix. En sortir ens
trobem el millor del que en aquells
moments podíem esperar; la caliu
dels companys que han patit l’espera,
amanida amb un brou calent, te, i
quelcom de menjar. En poca estona…
tornem a ser persones.
Una vegada més ens desfem en
agraïments a tots els membres de
l’equip que ho han fet possible. Agrair
la seva voluntat de col·laboració, la
seva il·lusió, la seva força i la seva
empenta.

Exploracions del 03.04.2012
De nou vam tornar a anar al Forat de
l’Or, en Joel va connectar el sifó 1 amb
el sifó 2, podent demostrar que no es
tracta d’un sifó diferent sinó, que són un
sol sifó però amb diferents galeries que
s’ajunten al cap d’uns metres, és per
això que creiem que s’ha de corregir
la nomenclatura de sifó 1,sifó 2 i sifó
3 per a sifó 1A,1B,1C, almenys així
quedarà reflectit a la nostra topografia,
cal dir que el sifó 1C encara no hem
pogut connectar-lo.
Agrair la col·laboració de: Laura Vera,
Imma Mochón, Xavi Soler, Jose
Amaya, Ferran Marquès, Felipe
M. Pérez, i José Ll. Moldes.

Exploracions del 06.10.2012
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Tornem al Forat de l’Or, aquesta
vegada amb Carlos Gasio, Carles

Ramoneda, Èric Yherla, Joel
Borrazás, Jonathan Alcantara,
Jordi Yherla. Les tasques les tenim
ben definides, en Jordi i en Carlos,
reinstal·len amb fil marcat el sifó 1B
per tal de, posteriorment, realitzar
la topografia. Passen per la “galeria
Ferran Marques” i entren en la
“galeria Ibèrica”, aquí topografien
tota la galeria exceptuant els 100
m primers. En Èric i en Jonathan,
van directament a la “galeria Ferran
Marques” i realitzen la topografia
d’aquesta galeria i de la “galeria
GEB”, exceptuant una baixada que
degut al fort pendent decideixen
deixar-ho per anar-hi preparats amb
corda un altre dia. En Carles, instal·la
amb fil marcat el sifó 1A, i el deixa
topografiat. En Joel, instal·la el sifó 1C
i també el deixa topografiat.

Exploracions del 12-13/10.2012
Hi som al Forat de l’Or, ens
acompanyen: Gerard Castella,
Jordi Trujillo, Sergi Trujillo,
Carlos Trujillo, Josep Lluís
Moldes, Román Suárez, Emilia
Doña, Jordi Llorca, Jordi Yherla
Coll, Delfí Roda, Xavi Galobart
i Malen Bergadà.
Amb l’ajut de tots plegats, els equips
d’immersió en poc temps estan a peu
del primer sifó. Aquesta vegada l’equip
subaquàtic el formen; Carlos Gasio,
Èric Yherla, Joel Borrazàs, Jordi
Yherla i Mikel Zabaleta.
Divendres
L’Èric, Carlos i Mikel entren primers per
anar directament a la galeria “Ferran
Marques” per tal d’instal·lar una
corda que faciliti l’accés a la rampa
que connecta la galeria “GEB” amb

En aquesta galeria, la “Diego Ferrer”,
es puja tot el material fins al peu del
“Pou del Naixement”, posteriorment
es baixa fins l’aigua, tot fent preses de
vídeo. Ja equipats l’Èric Yherla i en
Jordi Yherla, emprenen el descens pel
“Pou del Naixement” fins incorporarse dins la galeria “Nil” o tercer sifó.
A l’inici del recorregut, l’Èric realitza
treballs de topografia mentre que
en Jordi segueix amb les preses
de vídeo. Posteriorment l’Èric torna
cap a la galeria “Diego Ferrer”, on
amb l’ajut d’en Carlos, realitzen la
topografia d’aquesta galeria. En
Jordi segueix per la galeria “Nil”
realitzant la topografia fins arribar
als -73 metres. de fondària, lloc on
s’havia deixat anteriorment la punta
d’aquesta exploració.
És des d’aquest punt on s’inicia la nova
exploració, instal·lant 175 m nous de
fil, remuntant la galeria fins als -45
m de fondària, i donant-li a aquesta
galeria un potencial d’exploració molt
important. L’immersió dins aquesta
galeria ha estat de tres hores.
Tot el material de contingència es
deixa instal·lat al seu lloc per tal
d’aprofitar-ho en la propera entrada,
que possiblement serà el cap de
setmana següent.
A la boca de la cavitat, l’equip terrestre
munta les hamaques i demés estris per
tal de passar la nit allí mateix. L’espera
es fa llarga, el pla eren unes deu
hores i s’està esgotant el temps. Quant
l’equip subaquàtic surt pel primer sifó,
han estat quasi bé deu hores des que
va desaparèixer per aquest mateix
sifó, l’estat d’esgotament per part dels
integrants de l’equip s’evidencia, així
com també s’evidencia la satisfacció
i l’entusiasme per totes les tasques
realitzades.
La topografia
Doncs bé, d’això ara fa deu mesos.

Foto Eric Yherla i Coll.

Dia 10 /03/2012, el dia amb més participació, en total vàrem ser 47 persones. Foto Eric Yherla i Coll.
Han estat deu mesos de fort treball en
el que la il·lusió, l’esforç i el compromís
de tot un col·lectiu ha fet possible dur
a terme una empresa titànica com la
que s’ha realitzat. A dia d’avui s’han
topografiat mes de mil cinc-cents
metres nous de galeries, tant terrestres
com subaquàtiques, una exploració
sense precedents dins el nostre petit
país. Ha estat possible implicar a un
molt nombrós equip humà format per
diferents clubs, tant del nostre entorn,
com vinguts de terres llunyanes, en el
que tots i cadascun dels participants
han posat el seu granet de sorra, han
posat la seva il·lusió i esforç, han
posat la seva disposició, regalant-nos
en cada moment la seva persona.
Acompanyant tots aquests treballs
realitzats, s’han fet imatges, fotografies
i informació per elaborar un treball
d’investigació i divulgació sobre
aquesta cavitat.
També, a la vegada, responsables

de TV3, tot i veient la importància
d’aquesta exploració, en quant a la
magnitud que havia agafat, als medis
humans que hi estaven intervenint i en
quant a la tecnologia que s’utilitzava
en les immersions, ens van proposar
de fer un reportatge pel programa
Temps d’Aventura que ja ha estat
emès per aquesta cadena.
Han participat en els treballs
de topografia: Jordi Yherla,
Èric Yherla, Joel Borrazás,
Carles Ramoneda, Jonhatan
Alcantara, Carlos Gasio, Eliseo
Belzunce,
Mikel
Zabaleta,
Malen Bergadà, Emilia Doña i
Brauli Torres.
Han col·laborat membres de les
entitats: Speleocorb (Corbera),
SAM Tremp, EGAN Igualada,
SIS Terrassa, ECS Sabadell, EC
Gràcia, Grupo Espeleológico
Otxola Navarra, Club Kresala
Guipuzcoano,
Grup
Nord

Mallorca, Centre Excursionista
Balaguer, Centre Excursionista
Castellar (Castellar del Vallès),
Busseig Pallars, Unisub Molins
i Mola Club Blanes.
(Extractes de text publicats en
diferents posts a ESPELEOBLOC.
http://espeleobloc.blogspot.com.es/)
ttp://espeleobloc.blogspot.
com/2012/02/novetats-al-forat-delor-terradets.html
http://espeleobloc.blogspot.
com/2012/03/forat-de-lor-18-defebrer-2012.html
http://espeleobloc.blogspot.
com/2012/03/novetats-al-forat-delor-geb-03032012.html
http://espeleobloc.blogspot.
com/2012/03/de-nou-al-forat-delor-10032012.html
http://espeleobloc.blogspot.
com/2012/06/explorant-el-forat-delor-avanc-de-tv3.html
http://espeleobloc.blogspot.
com/2012/10/forat-de-lor-novapunta-dexploracio.html
http://espeleobloc.blogspot.
com/2012/10/forat-de-lor-novapunta-dexploracio.html
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Nova galeria al
Graller del Boixaguer
Xavi Soler

Grup d’Espeleologia de Badalona (GEB).
Fa uns mesos visitant la grallera
del Boixaguer, baixant pel pou
de 70 metres, vaig veure a mà
esquerra una possible continuació
de la cavitat. Enfocant amb la llum a
màxima intensitat vaig veure un repeu
amb moltes formacions i una possible
continuació.

En José i jo vam baixar pel pou de
70 metres. Quan era uns deu metros
més abaix de la instal·lació de la
capçalera, en José Amaya em va
ajudar des d’abaix de la sala, fentme una mica de pèndol, per així
poder-me agafar a una formació de
la paret del davant, per desviar-me
cap a l’esquerra on es trobava el
repeu. Així vaig instal·lar uns quatre
parabolts fent una mica de passamà
que em va facilitar l’accés.
Un cop al repeu ens van trobar una

Exploració

El dia 3 de febrer en José Amaya,
l’Álvaro Pérez, en Xavi Serra,
la Laura Vera, el Christian
Montoro, en Víctor Porcel,
l’Oriol
Buenaventura,
la
Inma Mochon i jo, vam anar a la
cavitat. En José i jo vam començar
l’exploració, la Inma es va quedar de

suport logístic a fora de la cavitat, i la
resta del grup varem baixar pel pou
de 45 m per visitar-la.

petita grimpada que dóna accés a la
galeria Inma.
Entrar per primera vegada dins
d’aquesta galeria amb part del terra
de color blanc, i plena de formacions,
va ser una experiència meravellosa.
Miràvem a una banda i a una altre i
les formacions ens envoltaven.
A l’entrada de la galeria ens vam
trobar dues columnes majestuoses.
Tota la galeria esta plena de colades
i formacions. Al final de la sala ens
trobem amb una colada groguenca
on cau un rajolinet d’aigua que ha
format un petit gorg just a sobre. A la
saleta final de la galeria vam trobar
la gran majoria de ratpenats que hi
són a la cavitat, arribant fins i tot a
sumar més de 40.
El dia 16 de febrer a la nit tornem a la
cavitat l’Álvaro, José i jo a continuar
les feines d’exploració, per realitzar
la topografia de la part nova i fer un
reportatge fotogràfic per documentar
la troballa.
L’esperit explorador, les ganes de
gaudir d’una cavitat tan especial
i el suport i l’ajuda dels nostres
companys, han fet possible aquesta
descoberta.

L’Alvaro i Xavi al començament del repeu que dóna accés a la galeria Inma
(Foto Jose Amaya).

Darrera de la segona columna.
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Columna.

Exploració
Formacions al mig de la galeria Inma.

Segona columna (Foto José Amaya).

Primera columna (Foto José Amaya).

Formacions blanques (Foto José Amaya).
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Cova Lachambre (Conflent)
25,6 Km

Col·lectiu Conﬂent Subterrani
www.conﬂentsubterrani.org

Galeria del Gran Canyó. Foto E. Camps.

SITUACIÓ

Exploració

Les Muntanyes de Vilafranca
formen unes gorges excavades
pel riu Tet, que les secciona en
diverses unitats. És a la muntanya
d’Embullà, delimitada pels rius Tet,
Cadí i Merder, on hi trobem aquesta
gran i bonica cavitat.

Al mateix temps, vam fer un complet
treball fotogràfic de totes les
galeries i finalment, després d’un
periode de treball de camp raonable
vam disposar del material suficient per
a confeccionar un nou llibre, aquest
més extens que l’anterior i amb major
quantitat de fotografies. El llibre en

CAMPANYES AL CONFLENT
Un cop acabat el treball a la cova
de Fullà-Canaletes i publicat en
forma d’un llibre monogràfic, vàrem
decidir continuar a la zona revisant la
topografia de la cova Lachambre
-feta per nosaltres mateixos a la dècada
de 1980, en plena fase d’exploració
d’aquesta nova cavitat- per a inclou-re
les noves galeries descobertes al llarg
dels darrers anys. Poc a poc i aplicant
la nova tecnologia ens animàrem
i finalment vam acabar repetint la
totalitat de la topografia.

DESCRIPCIÓ
Tot i que remetem als interessats al
llibre monogàfic que hem anunciat, de
propera aparició, farem aqui un petit
resum de les característiques generals
de la cavitat.
La xarxa de galeries s’estén sobre un
nivell bàsicament horitzontal a la part
inferior de la Muntanya d’Embullà, al
llarg de la seva zona N i W, propera
a l’exterior en molts moments, amb
pous innundats a un nivell de 25 m
per sota l’entrada i nivells superiors
que arriben a una altura d’uns 50 m
sobre aquesta mateixa entrada.

Galeria dels Nenúfars. Foto L. Regué .
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qëstió té 300 pàgines, topografies
completes i detallades en color i 880
fotografies d’alta qualitat, que és
previst que es publiqui dins de l’any
en curs.

Galeria del Merder. Foto E. Camps.
Dividim la cova en cinc zones ben
diferenciades per al seu estudi i
descripció:

Galeria del Martell. Foto M. Jurado.

Galeria del Merder, es tracta
de l’eix primordial que segueix un
desplaçament general N-S. S’inicia
a l’entrada exterior i mor tancat
per l’Ensorrament de la Geneta. Té
diferents ramificacions importants,
essent remarcables dues xarxes
laterals: Galeries Paul i Galeries
Blanques, que per les seves
característiques
tractem
aquesta
segona com una zona diferent.

Galeria del Merder. Foto E.Camps.
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Galeria Lotois. Foto E. Camps.
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Exploració - Cova Lachambre - Conﬂent

Galeria Gepi. Foto E. Camps.

Galeria del Merder. Foto J. V. Bautista.
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Cova Lachambre - Conﬂent

Galeries Blanques, com hem dit
es tracta d’una xarxa lateral de la
Galeria del Merder, però amb la
característica de trobar-se recobertes
en gairebé tota la seva extensió
per una important acumulació de
cristalls d’aragonita i curiosos dipòsits
d’hidromagnesita.
Aquestes
característiques han determinat la
protecció de la cavitat per l’estat
francès i la Unesco.
Galeria del Canigó, és l’eix de
major longitud i dimensions de tota la
cova. S’esten des de l’Ensorrament
de la Geneta, al final de la Galeria
del Merder, com una continuació
natural d’aquesta, en sentit E-W per
a girar després al SW i discórrer
ja paral·lela a la línia exterior de la
muntanya. D’entre les moltes branques
que té cal destacar les xarxes de

Galeria del Martell. Foto M. Jurado.
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St.Christophe, Lotois, Vent, etc.
Galeria del Martell, s’inicia al
sector oriental de la Galeria del
Canigó i s’allarga en tota la seva
longitud cap al SW, paral·lela a ella
en forma d’eix únic sense branques
remarcables. Per sobre d’aquesta
galeria discorre la Galeria Gepi,
també de gran longitud i bellesa.

Galeria François, es tracta de l’eix
més curt de tots i uneix la Galeria
del Merder i la Galeria del
Canigó. Aquesta galeria presenta
algunes secundàries que són les que
assoleixen un major desnivell positiu
de tota la cavitat (Gaby, Tour, etc) .
Als contraforts occidentals de la
muntanya d’Embullà s’obren
diverses cavitats, entre les que cal
destacar les coves de l’Estació Vella

i de les Puces, ambdues amb uns
recorreguts superiors al Km i que
formen part del sistema subterrani
de Lachambre, separades per
pocs metres i que actualment s’està
treballant en la seva connexió.
Ja a un nivell superior, (uns 50 m
sobre l’entrada de la cova Lachambre)
trobem la cova Vidatripà, de 3,5
km, cova de Cirac (1,5 km) i altres
de recorregut proper al mig km, com
les coves de la Pedrera, Sylvie,
Ancestres, Ceràmica, etc.
Les cavitats accessòries estan
controlades per a preservar les restes
arqueològiques i paleontològiques
que contenen.

Galeria Stephane. Foto E. Camps.
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Les Tècniques de Progressió Vertical:
una activitat excel·lent per a rejovenir la
mitjana d’edat dels clubs d’espeleologia.
Manel Llenas
cada cop més que les tècniques
de progressió vertical és la millor
manera per introduir a menors d’edat
en el món subterràni i d’aquesta
manera fer baixar la mitjana d’edat,
cada any més elevada, dels clubs
d’espeleologia.

Ja fa sis anys que l’Espeleoclub
Sabadell va iniciar-se en les tècniques
de progressió vertical amb nens i
nenes, gràcies al centre de Tecnificació
del Club Gimnàs Llenas. Poc ens
podiem imaginar aleshores que, a
part de la competició, aquesta activitat
seria un autèntic revulsiu en el món
de l’espeleologia. Després d’aquests
sis anys d’entrenaments amb els
nanos, l’experiència ens ha demostrat

Sala avenc d’en Roca.
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Tots sabem que és una realitat cada
cop més palpable, l’envelliment
progressiu dels clubs d’espeleologia.
Aquest envelliment no només el patim
els clubs catalans sinó els de totes les
altres comunitats autònomes, a causa
d’un jovent cada cop més desorientat,
desmotivat i dispers dins una societat
amb un ritme frenètic i en constant
canvi a causa de la inassumible
velocitat del progrés. Iniciar-se en
activitats de lleure minoritàries com
l’espeleologia que impliquen tanta

tècnica i adaptació en un medi
extremadament diferent al que
estem acostumats, és una elecció
complicada pel jovent univesitàri o de
formació profesional, cada cop més
stressat per poder estar al dia de les
darreres tecnologies i coneixements
que els permetin no quedar-se
desfaçats d’un món laboral molt i molt
competitiu per la manca de llocs de
treball. Si a tot això li sumem la crisi i
la manca de monitors a les Entitats, a
causa de l’increment exponencial de
titulacions i grau de responsabilitats
exigides per poder exercir com a
tal, fa que l’entrada d’espeleòlegs
joves als Clubs mitjançant cursets
d’iniciació, cada cop sigui menor.
Cal tenir en compte també que els
cursos d’iniciació a l’espeleologia

Sala i pou de la Grallera del Boixaguer.

Cada cop més, des del centre de
Tecnificació del Club Gimnàs Llenas,
intentem encarrilar els entrenament
dels nens no només a la competició
sinó també a sortides a cavitats, per
tal que es familiaritzin des de ben
petits amb el món subterràni, aplicant
al medi natural la tècnica apresa al
rocòdrom.
D’any amb any, no només hem
anat incrementant el numero de
sortides, sinó també la dificultat
d’aquestes. La prova en són les
darreres sortides realitzades durant
els mesos de setembre i octubre a
la Grallera del Boixaguer a
la serra del Montsec d’Ares i a
l’avenc d’en Roca al Garraf,
amb la participació de set nanos
de l’Espeleoclub Sabadell i un
del GES de Terrassa, que també
entrena al Centre de Tecnificació
de Sabadell.
La missió d’aquestes sortides no és
més que la de donar als menors,
la possibilitat de conèixer un món
desconegut i misteriós per a ells i

Passama Grallera del Boixaguer.
despertar-els-hi el “cuquet” d’anar
cada cop més endins i descubrir
paisatges nous fantàstics, al marge
de l’esport pur i dur, així com el
aprendre a vèncer la por i controlar
l’adrenalina.
Aquesta tasca porta moltes hores
de feina al darrera que sovint no es

veuen des de fora el gimnàs, però que
aporten una satisfacció personal molt
gran, i no estem parlant només de les
medalles, sinó de veure com nanos
que van començar amb 10 anys ara
fa sis anys, ja estàn fent campanyes
d’exploració amb nosaltres a
Cantàbria o Benasque i realitzant
travesses espeleòlogiques com
han estat en aquest 2012, la de la
Torca de los Caballos-Cueva
del Valle (Cantàbria) o la del
sistema d’Alba (Benasque).
Ells tenen molt clar que aquesta
activitat els agrada i intenten portar-la
a cap sense renunciar a la vida social
dels nanos de la seva edat o bé el
portar els estudis al dia, senzillament
és saber organitzar-se el temps si
tens ganes de poder gaudir d’una
activitat que, malauradament, molt
pocs dels seus companys han tingut
la possibilitat de tastar ni conèixer.

Tècniques de Progressió Vertical

que s’organitzen des dels Clubs,
estan enfocats a edats a partir dels
14 o 15 anys. Per contra les tècniques
de progressió vertical, encarrilades
a nanos a partir dels 6 anys, s’han
convertit en una activitat esportiva
extraescolar més per als menors,
tant normal com pot ser el basquet,
la gimnàstica, el judo, el Karate,
la natació, etc… D’altra banda
per a un nen de 6 anys iniciar-se a
l’espeleologia en un rocòdrom, amb
corda de seguretat, bona il·luminació
i matalassos de protecció al terra
té moltes més avantages que fer-ho
directament en un avenc.

Primer pou avenc d’en Roca.
Manel Llenas.

UES-CGLL Campionat Espanya 2010.

Instal·lacio Grallera del Boixaguer.
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Connexió de l’A8 amb l’A11

Campanyes a Cotiella (Osca)
Campanyes

Espeleo Grup de l’Hospitalet
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La perfecta coordinació entre els grups espeleològics que col·laboren en el massís, programada
en l’Assemblea General de l’ACEC, ha facilitat una campanya perfecta, amb importants
avenços i una estreta col·laboració entre els grups i la gent del territori. Aquest any en l’heliportatge dels camps d’alçada s’ha aprofitat per pujar un abeurador per els ramaders de
Saravillo, aprofitant la presencia de l’helicòpter a la zona.
També s’ha col·laborat dins
Zona A (Circ d’Armenya):
La continuació de les exploracions
en l’A351 a aconseguit augmentar
la seva profunditat fins els -400
m La cavitat continua amb la
mateixa tònica de passos estrets
entre pous que obliguen a efectuar
desobstruccions impedint un avanç
mes ràpid, no podent aconseguir
de moment la connexió amb el
proper A55 de -530 m La sobreposició de topografies ens revelarà
les possibles distancies entre les
dues cavitats i si continua viva la
possibilitat de connectar-les. De
moment la manca de material ha
obligat a deixar les exploracions
per la pròxima campanya. Després

d’un laboriós treball d’equipament
de l’avenc A8, que a precisat
de l’instal·lació a la capçalera
del pou de -190 m d’una xarxa
metàl·lica per tal d’impedir la
possible caiguda de pedres de
les rampes d’accés, molt freqüents
i extremadament perilloses, s’ha
començat una campanya de reexploració de dita cavitat, que ha
donat com a fruits importants, la
connexió de l’A8 amb l’A11,
un altra cavitat històrica del massís,
a través del sifó aigües amunt del
riu subterrani d’Armenya.
Un grup de capbussadors de la
Federació Catalana, va aconseguir
la connexió, al recorre els escassos
50 m que separen ambdós costats

del sifó, en el seu recorregut
s’aprecien els dos pous que s’obren
a la volta superior i que donen
accés a la galeria final de l’A11,
i dels que ja es tenia coneixement.
També començarem a instal·lar el
recorregut riu avall, per arribar al
sifó terminal a -610 m, aquesta
tasca s’ha vist estroncada per el mal
temps transcorregut durant els caps
de setmana d’octubre, quedant una
part de la galeria per explorar, des
de el llac fins al final. L’exploració
i topografia d’una galeria lateral
de 350 m de recorregut, en la
gran galeria fòssil, que no consta
en la topografia general del
complexe d’Armenya, malgrat
i figura la seva entrada com

També està en curs l’edició del
catàleg de cavitats de la zona A,
per la seva incorporació a la pagina
web de l’Associació, con ja estan
las d’altres zones. En aquesta la
complicació es major ja que moltes
de les cavitats, amb els anys, han
estat renumerades per els diferents
grups que han estat explorant al
massís, corresponent dos o mes
números a la mateixa cavitat.

l’incògnita nº 11, demostra que
encara queda un enorme treball
a realitzar en aquesta zona de la
cavitat, grans galeries que al seu
torn son travessades per d’altres,
casi sempre formam canyons de
tipus meandriforme, algunes d’elles
bastant estretes i que col·lecten les
aigües que penetren de l’exterior.
L’instal·lació d’un segon bivac al
costat de l’antic, a -380 m, permet
d’efectuar exploracions en caps de
setmana ja que s’arriba a ell en una
hora de descens. Aquest sistema
permet d’allargar la campanya fins
ven entrada la tardor, sempre que
el temps no sigui plujós, ja que part
del gran pou d’entrada, en cas de
tempesta, queda fortament regat,
sent molt perillós per les caigudes
de pedres.
L’hivern amb poca neu i un estiu
molt calorós, han fet que moltes
geleres
tinguessin
descensos
notables, així l’A305 amb un a -20
m desapareixes vist des de la seva
boca, després d’un descens de
35 m torna aparegué, col·lapsant
el pou rodó de 5 m de diàmetre,
en que es converteix la enorme
escletxa que forma la seva boca.
Aquesta situació meteorològica
també ha afectat a l’avenc A294,
que te la gran massa de gel objecte
d’estudi per part del departament de
ciències de la terra de l’Universitat
de Saragossa, aquest s’ha vist
reduït en mes de 2 m el seu gruix,
afectant a la volta amb la possibilitat
d’un enfonsament gravitatori. En
l’exploració
de
reconeixement
varem variar l’instal·lació per aquest
motiu i guanyar seguretat, també
es va aprofitar per descarregar els
sensors instal·lats i prendre certes
dades del gel que no es van recollir
en la campanya anterior.

La descàrrega de dades de l’estació
pluviomètrica enclavada en la zona
de “Dolinas-Umbral”, a permès
confrontar aquestes amb les del
sensor Graners I, obtenint uns
resultats molt valuosos i que son
objecte d’estudi per els nostres
científics.
Zona B (Era de les bruixes):
Com l’any passat, segueix sent
en aquesta zona, on els resultats
de la campanya han sigut mes
significatius, especialment en la
B112 (Sima del Sabbat), un
cop baixat el pou de -40 m final
de la campanya de l’any passat,
a -562 m, aquest pou mena a
una gran sala d’aproximadament
10 X 15 m on la continuació es
un nou pou, “pou des galets”,
de 40 m de fondària, seguit d’un
estret meandre que porta a una
zona fòssil, el curs actiu circula
per sota, la cota es de -643 m, i
a la capçalera d’un altre pou de
-15 m on en el seu fons s’inicia la
galeria del sabotatge, aquesta
dona accés a un altre gran pou de
100 estant el seu fons col·lapsat
per una gran quantitat de blocs. La
continuació es troba a mitja altura
del pou, per una vira que mena a
una galeria tallada per varis pous
i gorgs d’aigua, anomenada Port
Barcares, aquesta galeria finalitza
en el pou dels Commingeois,
donant per acabada l’exploració
per manca de material a -765
m, sobre un pou sondejat de -80
m aproximadament, amb forta
corrent d’aire aspirada, sent aquest
l’objectiu principal de la propera
campanya.
Les diverses incursions en la B13
no aconseguiren augmentar la
profunditat total, si per contra,
seguir l’exploració en la part activa
del sistema a -400 m, davallant

diversos pous totalment regats
i acabant en una zona estreta
extremadament perillosa en cas de
crescuda i de difícil pas, creient
convenient deixar-ho per la propera
campanya.
Zona C (Galliners-Lavasar):
Aquest any no s’ha dut a terme
cap exploració en aquesta zona,
deixant per d’altres campanyes
la re-exploració de cavitats com
la C118 o C150, que ofereixen
series possibilitats de continuació,
malgrat les geleres establertes en
les seves boques, que impedeixen
la seva exploració segons quins
estius.
Zona F (Fornos):
El
complex
de
Fornos
(Graners, Chorro, Pot au
Feu, Camino de los Borricos)
segueix siguen objecte d’actuació,
tant en exploració, com a nivell
científic, recopilant les dades
ofertes per la sonda “Graners I”
i l’arxiu d’anotacions de la placa
limnimètrica situada en el pont
de l’Irués, i que tinguérem que
reparar després de la gran crescuda
d’octubre de 2011, protegintla amb una placa d’alumini dels
cops de pedres i diversos matolls
arrossegats per la riuada.
La mesura del sensor “Graners I”
en aquest episodi de fortes pluges,
enregistra una alçada d’inundació
dins la cova de 36 m, brollant
l’aigua tant per el Chorro, com
per la pròpia boca de Graners,
amb una força excepcional, que
arribar a moure els blocs que
formen l’entrada, i escampant
divers material, emmagatzemat per
les rodalies, escales metàl·liques,
cordes i sacs, per tota la llera del
barranc.
D’altres zones:
Revisió de cavitats de la zona R,
Ribereta ciega, amb previsió per
posteriors campanyes. En aquesta
zona estan relacionades unes 30
cavitats de les que es desconeixen
poques dades i localitzacions, moltes
d’elles apareixen en memòries
disperses, generalment de grups
francesos, alguns ja inexistents.
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Campanyes

Clubs col·laboradors:
S.C. Comminges;Espé-12;
Oxi-karst; 14 participants (F.F.E.)
G.S.L.; 2 participants (F.F.E.)
T.N.T.; 8 participants (F.F.E.)
R.E.S. Pirenaic; 2 participants.
(F.C.E.)
RELACIÓ DE PARTICIPANTS
Espeleo-Grup L’Hospitalet:

S.I.S. C.E. Terrassa. 3
participants (F.C.E.)

Ramón Queraltó Foix
Carles Pons Micó
Oriol Queraltó Ros
Josep Gorro Aguirre
Alex Ros Domingo
Oriol Basanta Pons
Carles Rodríguez Nogal
Oriol Manyé
Rebeca Navarro
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Barrancs, Coves i Avencs

Coves del Mediterrani

Dos anys de treballs
fotogràfics al massís calcari
dels Ports (Tarragona)

Víctor Ferrer Rico
Flash Black Corb Fotograﬁa i Exploració Subterrània
Carles Martínez
Espeleoclub de Tortosa

Gran sala del CP3. La més gran del massís.

INTRODUCCIÓ
A Espeleocanyons-2011 vaig
coincidir amb el meu amic Carles
Martínez de l’Espeleoclub de
Tortosa i vam parlar de la possibilitat
d’emprendre un llarg treball de
fotografia al massís dels Ports,
prop de Tortosa. Aquesta és la zona
de treball del seu club des de fa molt
temps.
Els descobriments que s’han produït
en aquest superb massís han posat de
manifest la seva importància per al
món espeleològic.

es va anar confeccionant el projecte
de llibre de la mateixa col·lecció que
el que fou publicat el 2006 (Avencs
de Garraf i Ordal).

Per a mi ha estat molt gratificant
descobrir el paisatge subterrani
Els treballs: El nucli principal de d’aquesta preciosa muntanya tan
participants ha estat variable, encara apreciada per tots els catalans.
Malgrat la galopant crisi que ens té
que constant.
a tots en un estat molt lamentable,
hem aconseguit acabar amb el treball
fotogràfic el 2012.
El treball de recopilació de dades
i topografies, així com el de la
maquetació del llibre en color i de
la guia topogràfica, també estan
pràcticament acabats.

Aquest mateix any es van succeir
nombroses sessions fotogràfiques a
les millors cavitats de la zona i, a més,

Ara ve el més difícil, publicar-lo.

Avenc Sabarin o de l’Orgui.
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Bàsicament els components han estat
Flash Black Corb, Espeloclub de
Tortosa i Espeleocorb.

Camí de Cova Pintada. Camí del CP1 i CP3.
El més interessant és que encara
queda molt per fer i descobrir en
aquestes muntanyes. El treball es
veu obstaculitzat per la dificultat
d’accés a moltes cavitats amb llargues
caminades per barrancs i tallats que
ho fan difícil per prospectar.
Diversos
grups
catalans
han
protagonitzat el descobriment de les
cavitats d’aquesta zona encara que,
darrerament també és visitada per
grups de Castelló que han descobert
alguna nova cavitat.

Avenc CP1. Cavitat profunda amb grans volums.

Avenc de Maçana. Una espectacular cavitat amb una gran sala molt il·luminada.
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Destaca pel meu gust el CP3. Amb
dues vies diferents, té una gran sala,
formacions d’aragonita, grans galeries
i dos llacs.
L’avenc del Sabarin o de l’Orgui
també és un bon exemple de cavitat
molt completa i bonica que convé
respectar.
Com cavitat especial m’ha agradat
molt l’avenc de Maçana amb una
gran sala molt il·luminada i racons
amb gours.
Les grans verticals de l’avenc de la
Crisi, o l’avenc del Polit, l’avenc
dels Mamelons i un sens fi de
cavitats que podem descobrir enmig
d’un paisatge que més aviat sembla
dels Pirineus, fan molt recomanable
aquesta zona per a la pràctica de
l’espeleologia.

Cova Cantero. L’última cavitat interessant descoberta.
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Avenc CP1. La segona cavitat més profunda dels Ports amb 195 m.

Avenc Sabarin o de l’Orgui. Juntament amb l’avenc del Salany, una de les cavitats
amb més formacions dels Ports.

Avenc de la Barcina. El seu fàcil accés i les seves boniques verticals i sales el fan
molt atractiu per als espeleòlegs.

Avenc del Polit. Un bon exemple de cavitat vertical
amb un pou de 59 metres.
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Avenc CP3. Possiblement la millor cavitat dels Ports.
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Cova Trobada. Galeries d’un antic riu subterrani.

Avenc Polit. A més de pous també té bonics racons.

Avenc de l’Orgui o Sabarin. Sala CEA.
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El nou llibre serà el segon publicat
de la col ·lecció Massissos calcaris
de la Mediterrània.

La vegetació dels Ports.

Cova Cambra. Espectacular galeria d’entrada.

Coves del Mediterrani

L’interessant fauna dels Ports.

Barranc del Regatxol. Una selecció de canyons i barrancs formarà part del llibre.
32

Avenc de la Crisi. El més esportiu amb
ambient de gran cavitat.

El llibre:
El proper llibre Barrancs Coves i
Avencs dels Ports estarà publicat al

Setembre.

Com el llibre d’Avencs de Garraf
i Ordal, constarà d’un llibre en color
amb les millors fotos que mostren
les coves i avencs més interessants i
també un resum de la fauna la flora
i la geologia de massís. També hi
haurà un apartat amb els barrancs
de la zona, encara que menys extens
que el d’espeleologia.

També Joan Ferraté el 1918 i
J. Closas el 1931, Lluís Porta el
1935 i N. Llopis.

Tot això és possible gràcies a l’esforç
d’espeleòlegs i grups d’espeleologia.

A principis de 1980, l’Espeloclub
de
Tortosa amb importants
descobriments va donar un nou impuls
a les exploracions. Aquest grup, que
segueix actiu, ha recopilat un catàleg
que han permès fer aquest llibre que
serveix de base per al futur.

Des que el 1845 Pascual Madoz
esmentà la Cova Cambra al
diccionari geogràfic, diferents grups
han desenvolupat les seves activitats
en aquest massís calcari.
Podem destacar Font i Sagué i
Faura i Sans, que van incloure
algunes coves als seus catàlegs.

El 1960 el SES del CEP va iniciar una
tasca de prospecció. Seguidament el
GES, l’ERE, el GIE, el CRS Icària,
l’ACE Mataró, el SIRE UEC, el
SIE, l’ECG, l’ERE CEC, etc es van
succeir a les exploracions.

Actualment encara es succeeixen els
descobriments destacant l’avenc del
Polit i l’avenc Sabarin per part de
la UEC Tortosa.

Coberta de la guia fotogràﬁca en color.

Fitxa de la guia fotogràﬁca de cavitats en color.

Agraïments
Espeloclub de Tortosa
Marcos Carbo, Nuria de la Vega,
Jordi Consarnau, Pedro Pla, Sergi
LLedo, Adolf Alguero, Ramon
Segarra, Albert Fernandez,
Ricard Sanz i Carlos Martinez.
Flash Black Corb
Víctor Ferrer, Jordi Villarrazo,
Oscar Ferrer, Hilari Moreno,
Vanesa Sucias, Miguel Santiago,
Albert Bielsa i Tania Cisteró.
Espeleocorb
Laura Bessoli i Francesc Alarcón.

Coberta de la guia topogràﬁca
de cavitats en b. i n.

Fitxa de la guia topogràﬁca de cavitats en b. i n.

Espeleoclub de Gracia
Jordi Borrás
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BCN TEK 2013
1st Barcelona Techincal &
Cave Diving Conference
Josep Guarro
Vocalia d’Espeleologia subaquàtica de
la Federació Catalana d’Espeleologia

de l’Esport i de la Unió de
Federacions
Esportives
de
Catalunya, i l’esponsorització
de les marques XDEEP, Freatic
i SUEX.
L’inauguració de les confèrencies
comptaren amb la presencia d’en
Hilari
Moreno,
president
de la Federació Catalana
d’Espelologia, juntament amb
Jordi Sans, Director Esportiu i
de Relacions Institucionals de

la UFEC, i del Secretari General
de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, Ivan Tibau.
La temàtica de l’edició d’enguany, fou
especialment centrada en presentar
aquí a Catalunya, exploracions
d’espeleologia subacuàtica dutes
a terme fora del nostre territori, de
primer nivell mundial, comptant
també amb la presència de la
pionera de l’espeleobusseig modern
a Espanya, i directora del programa

Espeleobusseig

El passat cap de setmana 18 i 19 de
Maig d’enguany, tingué lloc a la seu
del Consell Català de l’Esport
d’Esplugues
de
Llobregat,
la
primera
conferencia
internacional d’espeleobusseig
i busseig tècnic cel.lebrada al
nostre país, l’organització fou a càrrec
de la Vocalia d’Espeleologia
Subaquàtica de la Federació
Catalana d’Espeleologia, amb
el suport del Consell Català

Xisco Gràcia del Grup Nord de Mallorca amb Hilari Moreno del grup PROTEUS.
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de TVE “Al Filo de lo imposible”,
Carmen Portilla, que ens presentà
una interessant xerrada sobre els
inicis de les seves exploracions.
Les conferencies comptaren amb una
bona representació internacional,
amb conferenciants vinguts d’Italia,
Portugal, França, Regne Unit i
de la resta de l’Estat Espanyol,
que
presentaren
les
seves
conferencies a un nombrós públic, el
programa fou el següent:
Conferenciants:
Jason Mallinson, Cave Diving
Group, West Yorkshier UK
Exploracions al Sistema Huautla,
México -1545m (2013)
Exploracions al Pozo Azul (Burgos)
Frank Vasseur, Céladon, Herault,
France
Exploracions a Laminako Ziloa,
Piedra San Martin, Zuberoa,
Euskalherria
Us del CCR en espeleobusseig
Xesús Manteca, Cave Diving
Group, G.E.Gorfolí, Asturies,
Exploracions al Sistema de Orbaneja
del Castillo (Burgos)
Exploracions al Pozo Azul (Burgos)

Foto Frank Vasseur
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Carmen Portilla, TVE Directora
de Al Filo de lo Imposible, Madrid
Espeleobusseig y Busseig Tècnic
amb Al Filo de lo Imposible
Hilari
Moreno,
PROTEUS,
Associació Catalana d’Espeleologia
Subaquàtica, Barcelona
Exploracions en sifons terminals a
Escuain i Cotiella (Huesca)
Andrea Marassich,
GUE, Trieste, Italia
Exploracions
Bosnia

Instructor

d’espeleobusseig

a

Ricardo Constantino, Instructor
GUE, SPE Sociedade Portuguesa de
Espeleologia, Lisboa, Portugal

Espeleobusseig

Exploracions de la SPE en el Maçico
Calcário Estremenho (Portugal)
Dani Santamaria y Amaia
Olea, URTABI, Urpeko Taldea Bilbo,
Euskadi

Foto Hilari Moreno Jr.
una vida dedicada a l’exploració
subaquàtica.
Esperem que el proper any poder
tornar a organitzar les segones

conferencies BCN TEK 2014 i que
gaudeixin de la gran acceptació que
ha tingut aquesta primera edició.

Exploracions a la Fuentona de Muriel
(Soria)
Xisco Gràcia, Grup Nord de
Mallorca, Illes Balears
Exploracions al Mijorn mallorquí
Sistema de Sa Gleda, Cova des Pas
de Vallgornera
Josep Maria Castellví, Societat
Catalana de recerca Subaquàtica,
Lleida
Estudi i documentació dels derelictes
del Golf de Sant Jordi (Tarragona)
1a Guerra Mundial.

Homenatje a Eduard Admetlla.

També
fou
especialment
entranyable la presència d’en
Eduard Admetlla, pioner de
l’escafandrisme a l’estat espanyol,
a qui la Federació Catalana
d’Espeleologia li rendi un càlid
homenatge en reconeixement a tota

Jason Mallinson amb Hilari Moreno.
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Josep Guarro amb Xisco Gràcia del Grup Nord de Mallorca.

Durant l’any 2012 es van realitzar
a Catalunya un total de dues
competicions
oficials,
una
a
Montcada i Reixac i l’altre a Corbera
de Llobregat.
Degut a la crisi que ens afecte en
general, no podem parlar d’un gran
èxit en assistència tant de participants
com d’espectadors tot i així podem
destacar el paper dels infantils que
competeixen amb gran entusiasme,
incrementant poc a poc el nombre de
participants en aquesta categoria.

realització va ser a la pista coberta
municipal de Montcada de Reixac.
La competició va ser puntuable
per la Copa Catalana. A destacar
l’organització que es mereix un 10
per l’atenció, coordinació i serveis
aconseguint que aquesta acabes
segons l’horari previst. L’entrega de
premis va comptar amb el President

Antonio Cabezas Garcia
Responsable de competició.

marges previstos. L’entrega de premis
es va fer comptant amb regidors de
l’ajuntament i de l’organització.
Es va fer un dinar conjunt de
participants i col·laboradors.

Notícies

Resum
Competicions
2012

Resumint aquestes dues competicions
parlarem en primer lloc del
Campionat de Montcada i Reixac (2n.
Campionat Vila de Montcada), aquest

de la Federació i el President de
l’entitat organitzadora.

es va celebrar el 16 de juny dintre
dels actes de celebració del 45è.
Aniversari de la creació del Centre
Espeleològic Alpí Vallesà. El lloc de

Referent al Campionat de Corbera
(4rt. Campionat Vila de Corbera
i 7è. Campionat de Catalunya),
aquest es va celebrar el dia 15 de
juliol al poliesportiu municipal de
Corbera, amb una participació
similar al campionat anterior.
Igualment destacar la coordinació de
l’organització i els serveis durant tota
la competició. Acabant dintre dels
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Inauguració de la nova seu de la
Federació Catalana d’Espeleologia
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El dissabte dia 23 de febrer
va inaugurar-se la nova seu
de la Federació Catalana
d’Espeleologia,
situada
al
carrer del Mas Casanovas nº
66 de Barcelona. Aquest local,
de més de 300 metres quadrats, ve a
substituir l’anterior del carrer d’Aragó
i ofereix un espai molt més ampli i
idoni per a realitzar totes les activitats
que realitza la Federació. L’acte
va ser presentat pel seu president
Hilari Moreno i Castelló. Van
assistir a la inauguració el Sr.
Oriol Marcé i Puig Subdirector
General d’Activitats Esportives
i Infraestructures representant

del Consell Català de l’Esport,
el Sr. Jordi Sans i Juan
Director Esportiu i Relacions
Externes de l’UFEC, el Sr.
Rafael Nebot, representant
de
l’Escola
Catalana
de
l’Esport, els presidents de
les Federacions Aragonesa i
Valenciana d’Espeleologia, els
Srs. Francisco Royo i Hilario
Ubiedo, el president de la
Federació Catalana de Vela Sr.
Gerard Esteva, representant
de la Federació Catalana de
Karate, els expresidents de la
Federació Catalana Srs. Pau
Pérez i Salvador Vives, juntament

amb espeleòlegs, amics i
acompanyants assistiren a l’acte
unes vuitanta persones.
Després de les paraules del president
de la FCE, es projectà el film
commemoratiu de quan la Federació
va celebrar el seu 25è aniversari.
Un moment emotiu va ser la
presentació d’un mural, obra del
Sr. Víctor Ferrer, i que és un
fotomuntatge on es representen
llocs emblemàtics de l’espeleologia
catalana així com la visualització
de les diverses facetes emprades a
l’espeleologia. L’acte acabà en un
aperitiu entre tots els assistents.

El dissabte dia 11 de Maig,
varem celebrar la XIX Trobada
d’espeleòlegs de Catalunya, als
locals de la Secció d’Espeleologia
de l’Ordal, dins del Centre
Excursionista Vallirana.
Els actes van estar adreçats al
col·lectiu espeleològic, amb una
afluència d’espeleòlegs molt bona,
al voltant d’unes 90 persones
comptant personalitats. Els actes
van ser inaugurats pel Sr. Hilari
Moreno, president de la Federació
Catalana i pel Sr. Jordi Lluveres,
president del Centre Excursionista
de Vallirana, amb una exposició
audiovisual molt didàctica de cinc
campanyes
espeleològiques
de
diferents companys de Terrassa i
Barcelona, donant a conèixer els
seus resultats més positius.
Al migdia, un dinar de germanor
amb buffet lliure al restaurant
L’Escut de Vallirana.
El vam gaudir sense presses unes
40 persones, desprès varem recórrer
tot el poble donant un passeig
per la resta d’activitats exteriors
organitzades per a la Trobada.
A la casa Molí de Can Batlle,
esplèndid edifici reformat del segle
XIX, l´exposició fotogràfica d’en
Víctor Ferrer “Grans Avencs
i Coves de la Mediterrània“

Toni Asensio
President de la Secció
d’Espeleologia de l’Ordal

Noticies

XIX Trobada
d’espeleòlegs
de Catalunya

Exposició fotogràﬁca “ Grans Avencs i
Coves de la Mediterrània “ al Molí
de Can Batlle
produïen
l’admiració a grans
i petits. Camí del centre vam
parar al poliesportiu una bona
estona per gaudir d’una exhibició
de tècniques de progressió vertical
organitzada per l’Escola de la
nostra Federació.

Montserrat Ubach va fer la presentació dels premis
fotogràﬁcs de la fundació Sarawak

De nou al local social del Centre
es va fer entrega del lliurament de
premis del Font i Sagué d’enguany
pel Sr. Hilari Moreno.

El guanyador del Font i Sagué va ser
l’Espeleo Grup de l’Hospitalet per la
connexió de l’A8 amb l’A11 dintre les
Campanyes a Cotiella (Osca)
Seguidament la Sra. Montserrat
Ubach va fer entrega dels
premis fotogràfics de la fundació
Sarawak, els dos actes molt ben
exposats i ampliats amb xerrades i
diapositives.

Sarawak i la Federació Catalana d’Espeleologia van
donar a Félix Alabart un trofeu en reconeixement de la
seva trajectòria com fotògraf.
A part dels actes tradicionals de
tota Trobada d’Espeleòlegs, a la
piscina municipal es realitzaren
batejos de submarinisme a càrrec
del company Antonio Cabezas i
a més, també durant tot el cap de
setmana es va mantenir instal·lat
l’Avenc dels Esquirols i l’Avenc
Font i Sagué.
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La Federació Catalana
d’Espeleologia participa a
Millau 2013

Durant el 5O anniversari de
la Fédération Française de
Spéléologie i el 8è Euro Spéléo
Fòrum, el 18, 19 i 20 de maig, la
FC d’Espeleologia va participar
activament en aquest important
esdeveniment.

internacionals. Es va realitzar un
cartell de felicitació amb una
imatge del mític Aven d’Orgnac
per celebrar l’esdeveniment. Els
francesos van instal·lar una tirolina
de més de dos quilòmetres que va fer
les delícies dels espeleòlegs.

Víctor Ferrer va representar la nostra
federació amb un Stand divulgatiu
i amb una selecció de revistes
d’espelologia catalanes que es van
intercanviar amb altres federacions

L’Expo al Viaduc de Millau. Una
de les atraccions més esperades del
congrés i que es troba instal·lada
durant 6 mesos al àrea de servei
del Pont de Millau. La imatge obra de

Víctor Ferrer i Michel Renda recrea
tots els paisatges subterranis del món
complementat amb els audiovisuals 3D.
Posteriorment aquesta imatge passara
al museu de l’Aven d’Orgnac que
està en construcció.
Al congrés van assistir mes de 2.000
persones i malgrat la persistent
pluja, els espeleòlegs van visitar
les nombroses cavitats instal·lades i
també van acudir a les projeccions i
conferències.

La Federació Catalana
d’Espeleologia participa
a la Fira dels Esports
Federats de Catalunya

Canal Olimpic de Castelldefels.
El mes d’avril es va inaugurar amb la
presència de diverses personalitats,
com la del secretari general de l’Esport,
Ivan Tibau; l’alcalde de Castelldefels,
Manuel Reyes; el president de la UFEC,
David Moner, a més de presidents de
federacions i representants d’entitats
vinculades a l’esport del país. Al llarg
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dels tres dies els visitants han pogut
gaudir d’un munt de demostracions,
provar i presenciar exhibicions de
diferents esports, i informar-se de les
avantatges d’estar federat.
La fira ha estat un esdeveniment al
qual els visitants, petits i grans, han
pogut gaudir d’un cap de setmana
esportiu a l’aire lliure, practicant els

seus esports favorits o descobrint
de nous. La nostra federació ha
participat amb un Stand divulgatiu
i també amb tècniques de progressió
vertical organitzades per l’escola
de la Federació Catalana
d’Espeleologia amb nens i nenes,
amb el centre de Tecnificació del
Club Gimnàs Llenas.

