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SOBRE LA 1a CONVENCIÓ INTERNACIONAL D’ESPELEOLOGIA I EL SIMPOSI DE
CONGLOMERATS I GEOTURISME DEL SOLSONÈS
L’any 1970, el llavors anomenat Comitè Regional d’Espeleologia, va tenir la valentia
d’organitzar el 1r Congrés Nacional d’Espeleologia, a Barcelona. Tot un repte que va deixar
palès el bon nivell organitzatiu per a realitzar un esdeveniment d’aquesta envergadura.
Precisament, aquest nivell organitzatiu i de poder estar al dia de totes aquelles facetes que
envolten l’estudi i coneixement del món subterrani, va fer que els grups catalans organitzessin
durant els anys 70 unes trobades, anomenades Simposis, on es desenvolupaven temàtiques
específiques. Se’n realitzaren vuit, el primer, de caire general, es va fer el 1970 (EC Sabadell).
Seguiren els de topografia (SIE de l’Àliga), hidrologia (ACE Mataró), biospeleologia (GE
Pedraforca), espeleoquaternari (ECE), biospeleologia (SIS de Terrassa), tècnica i material
(ECE) i hidrogeologia del carst (IEES Sabadell), aquest darrer el 1980.
El 1986, ja com a Federació Catalana d’Espeleologia, vam organitzar a Barcelona el 9è
Congrés Internacional d’Espeleologia i al cap d’onze anys, el 1997, el 7è Congrés Espanyol
d’Espeleologia, desenvolupat per la Federació Catalana d’Espeleologia i el GIRES de Sant
Esteve de Sesrovires. Set anys més tard, el 2004, i amb motiu de 25è aniversari de la nostra
Federació vam organitzar el que seria 1r Congrés Català d’Espeleologia.
Els anys passen i també les matèries evolucionen. Així doncs, vam creure que ara era el
moment adequat per dur a terme nous esdeveniments que servissin per a donar a conèixer
l’actualitat d’algunes matèries. Per aquest motiu acabem d’organitzar fa uns mesos a
Barcelona la 1a Convenció Internacional d’Espeleologia, la qual ha tingut un ressò i
un reconeixement extraordinari. I una setmana abans, a Canalda (Odèn, el Solsonès), la
Federació Catalana d’Espeleologia també ha organitzat, per primera vegada mitjançant la
Comissió per a la protecció de l’avenc Montserrat Ubach i la Comissió Canalda 1100 anys, el
Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès. Els dos esdeveniments han tingut
una molt alta participació tan a nivell català, nacional i internacional i, el més important,
s’han presentat temàtiques d’un fort interès actual i general.
De tot això en podem fer una bona lectura que resumiria en que l’espeleologia catalana
gaudeix d’un bon nivell organitzatiu, que junts podem fer coses molt importants i que la
nostra Federació continua preocupant-se i desenvolupant activitats que serveixen pel bé de
l’espeleologia en general i dels seus espeleòlegs.
Hilari Moreno i Castelló
President de la Federació Catalana d’Espeleologia
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3 dias de conferències d’Espeleologia
en totes les seves diferents vessants

La 1a Convenció
Internacional d’Espeleologia, un
èxit de l’Espeleologia Catalana

Divulgaci´ó. 1a Convenció Internacional d’Espeleologia

Hilari Moreno i Castelló
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President de la Federació Catalana
d’Espeleologia

Després de mesos de preparatius la Convenció es va desenvolupar sense contratemps i tots els assistents
van poder gaudir de tres dies de conferències i activitats. Unes 170 persones van assistir durant els 3 dies
que va durar l’esdeveniment.
La Convenció va tenir lloc a Barcelona l’1, 2 i 3 de maig de 2015 i les sessions es van desenvoluparan en el
Moll de la Vela al Parc del Fórum de Barcelona dins de l’edifici de la Federació de Vela.
Els diversos objectius que ens vam plantejar a la Federació Catalana d’Espeleologia es van complir
satisfactòriament.

Els objectius
• Donar a conèixer els últims
avenços tècnics en l’exploració
subterrània i exposar els nous
materials.
• Posar al dia les tècniques i
materials d’espeleobusseig a
nivell internacional.
• En l’àrea científica,
determinar quins són els
protocols a seguir en
els estudis de biologia,
arqueologia i paleontologia.
• Exposar els nous
coneixements en altres
matèries, com la geologia,
la topografia, fotografia i la
climatologia.
• Organitzar una trobada
d’espeleologia i canyons amb
les escoles de les federacions
d’arreu de l’estat espanyol.
• Organitzar una taula
rodona, tant a nivell nacional
com internacional, dels
professionals en rescat
d’accidents, on participin
tècnics d’espeleosocors, els
cossos de seguretat, Mossos
d’Esquadra, Bombers i
Guàrdia Civil.

Els objectius
En total van ser 25 ponències que es
van desenvolupar en l’ordre següent:
1 de maig
9.00 h Recepció. Lliurament de
documentació.
10.30 h Paraules de benvinguda.

Cartell de la Convenció amb imatges dels diferents vessants de l’Espeleologia
El senyor Hilari Moreno i Castelló,
president de la Federació Catalana
d’Espeleologia, el senyor Jordi Sans,
director de la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, el Sr.

Oriol Marcé, subdirector general
de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya i representació de
l’Ajuntament de Barcelona.

Paraules de benvinguda
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11.00 h Víctor Ferrer,
Michel Renda.

12.10 h Miquel Àngel Perelló
Estelrich.

La Salle 3D International Team.

Federación Balear de Espeleología.

Imatge per a l’exposició
espeleològica.

Liquid Caves. Exploració i
estudi de les cavitats de les Illes
Balears.

Spéléorama al viaducte de
Millau (França).

16.30 h Antoni Freixes.
Manel Monterde, Joan Ramoneda
i Josep M. Cervelló.
Kras, Laboratori d’hidrologia.
El sistema càrstic dels Uelhs
deth Joeu (val d’Aran):
origen de la Garona.

13.00 h Fi de la sessió de matí.

Divulgaci´ó. 1a Convenció Internacional d’Espeleologia

11.20 h Michel Renda, Daniel
Chailloux.
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La Salle 3D International Team.

15.00 h Jean-Pierre Baudu.

Lechuguilla Cave, la plus belle
grotte du monde.

Le spéléo secours Français.

Spéléo secours Français.
La spéléo-plongée.

17.20 h José Javier Ruiz Zubikoa
e Iñigo Barbarin San Martin.
Grupo Espeleológico Otxola de
Pamplona.
Jinbar, explorando el
abismo etíope.
18.25 h Cafè.
19.00 h Fi de la jornada.
2 de maig

11.50 h Ramon Viñas.
IPHES, Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució
Social. Àrea de Prehistòria,
Universitat Rovira i Virgili (URV).

15.50 h Marco Corvi.

Director del Museu Comarcal de
la Conca de Barberà i Centre
d’Interpretació de l’Art Rupestre de
les Muntanyes de Prades.

16.10 h Marco Corvi.

La Investigaçió
Cronomètrica de l’Art
Prehistòric Metodologies i
problemàtiques.

Institution InGrigna! - Caving project.
Cave surveying with TopoDroid.

Institution InGrigna! - Caving project.

9.10 h Jordi Rosell Ardèvol.

Grigna (lombardia) System of
about 20 km, -1200.

Àrea de Prehistòria, Universitat
Rovira i Virgili (URV).
Isidre Pastor Batalla.
Associació d’Arqueòlegs de
Catalunya (Ad’AC).
L’activitat arqueològica
en cavitats. Les Coves del
Toll i Teixoneres (Moià,
Catalunya).

9.30 h Carles Flaquer, Emilie
Barthe-Pla i Josep Parera.

10.30 h Joan Madurell-Malapeira,
Ivette Susanna.

12.00 h Gómez Laureano. Guardia
Civil.

Museu de Ciències Naturals de
Granollers (MCNG).

Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont. Universitat
Autònoma de Barcelona.

Protocolo de actuación del
GREIM en espeleosocorro
(España).

Réserve Naturelle Régionale de
Nyer. Conseil Général des PyrénéesOrientales.
Espeleologia i ratpenats. De la
prohibició a la col·laboració.

Manel Llenas, Miquel Nebot, Teresa
Hernández-Ruiz.
Secció Villalta de la Federació
Catalana d’Espeleologia.
Els jaciments paleontològics
del complex càrstic de
Lachambre (Rià i Cornellà
de Conflent, Pirineus
Orientals).
10,50 h Cafè

12.35 h Jorge Membrado Ferreres.
Institució Serveis Verticals i
Mediambientals, SL

9.50 h Arnaud Faille

Prevenció, seguretat i rescat
vertical.

Bavarian State Collection of Zoology
(ZSM), Munich, Germany.

13.15 h Fi de la sessió de matí.

Biospéologie: diversité,
distribution et intérêt.

11.20 h Fernández, Octavio. GE
Tebexcorade – La Palma.
Naranjo, Manuel; Martín, Sonia.
SEC Melansis.
Cueva de Aslobas: hallazgo
del tubo volcánico más
antiguo de las Islas Canarias.
10.10 h Rizzo V. & Ribera I.
Animal Biodiversity and Evolution,
IBE (CSIC-UPF).
Diversification within the
subterranean environment:
molecular biology
techniques.

11.40 h Fernández, Octavio;
Gómez, Daniel. GE Tebexcorade –
La Palma.
Naranjo, Manuel. SEC Melansis.
Jurado, Valme; IRNAS-CSIC.
Nuevas galerías en la Cueva
de Los Caños (Mazo, La
Palma, Islas Canarias).

15.00 h Pedro Gómez Doménech.
Director de l’Escola Valenciana
d’ Espeleologia
Escola Valenciana d’Espeleologia,
Federació d’Espeleologia de la
Comunitat Valenciana.
Rompiendo nudos.

Notas sobre espeleometría,
biocenosis y microbiología.
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15.20 h Pedro Gómez Doménech.
Director de l’Escola Valenciana

16.30 h Diego Dulanto.

d’ Espeleologia.

El Gigante del Sur, Sistema
sima - Gesm sima de la Luz
¿Qué habilidades o
conocimientos médicos debería (España)
tener todo espeleólogo?

Escola Valenciana d’Espeleologia,
Federació d’Espeleologia de la
Comunitat Valenciana.
Técnica de instalación
Trirapid.

Sociedad Española de Medicina y
Auxilio en Cavidades (SEMAC).

17.45 h Guerrero Sánchez Manu.
Espeleoclub Pasos Largos.

¿Y si fuese médico?

18.40 h Michel Renda.
La Salle 3D International Team.
Spéléorama 3D.
15.40 h Phil Bence. EXPLOS.

17.05 h Fernando Gázquez.

Caving Exploration in Papua
New Guinea.

University of Cambridge.
José Maria Calaforra Chordi.

Divulgaci´ó. 1a Convenció Internacional d’Espeleologia

Universidad de Almería.
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Yeso y cavidades:
espeleogénesis y
espeleotemas.

20.00 h Sopar de clausura.
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3 de maig. Premi Norbert Font
i Sagué XXV edició 2015
La convocatòria per al lliurament
de premis es va realitzar al matí.
Uns 40 espeleòlegs van participar
en la trobada d’espeleòlegs
de Catalunya que va ser molt
interessant amb l’exposició dels
treballs en format Power Point.
Un cop conclosa l’entrega de premis
es va donar per clausurada la
Convenció.
Segons l’Acta de la reunió del Jurat,
el resultat va ser el següent:
1r premi. Activitats i estudis
als Països Catalans
Font d’Estramar
-253 Nou rècord d’Europa
de fondària en
Espeleobusseig
Jordi Yherla
Grup d’Espeleologia de Badalona
2n premi. Activitats i estudis
als Països Catalans
Exploracións a la serra de
Cardó i Boix.
-180 a l’avenc del camí de
Xàquera
SIETarragona
UEC de Tortosa
3r premi. Activitats i estudis
als Països Catalans
Connexió Cova Lachambre
Cova de l’Estació Vella
Manel Llenas, J. Madurell
Col·lectiu Conflent Subterrani
Activitats i estudis realitzats
a l’Estat Espanyol
Desert
Treball de divulgació de
l’Espeleologia
Centre d’Interpretació
de l’Espeleologia
Víctor Ferrer
SEO Vallirana
Flash Black Corb
La Salle 3D International Team
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Més de 100 persones al Simposi

Simposi de Conglomerats
i Geoturisme del Solsonès

Divulgaci´ó. Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès

Montserrat Ubach . Sarawak
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El cap de setmana del 25
i 26 d’abril , es va celebrar
a Canalda (Odèn) el
Simposi de Conglomerats
i Geoturisme del
Solsonès, amb la
participació d’experts,
científics i personalitats
rellevants del món de la
conservació del territori,
del patrimoni geològic
i de la promoció del
agroturisme respectuós
i sostenible, amb el
suport institucional i
dintre dels actes de la
Convenció Internacional
d’Espeleologia de la
Federació Catalana
d’Espeleologia
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Divulgaci´ó. Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès
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Divulgaci´ó. Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès
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Divulgaci´ó. Simposi de Conglomerats i Geoturisme del Solsonès
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Exploracions subaquàtiques

La Font
d’Estramar

-253 m de profunditat

Salses, Rosselló (Catalunya nord).
Jordi Yherla
Grup d’Espeleologia de Badalona

Exploració

La Font d’Estramar és una surgència situada a
Salses municipi del Rosselló (Catalunya Nord).
Des que el 1949 es va començar a explorar, hi
han passat nombrosos bussos de renom. Ha
estat per ells i per les moltes immersions que
s’hi han fet que, ara per ara, podem tenir una
topografia detallada i un coneixement acurat
d’aquesta cavitat.
Per als practicants de l’espeleobusseig o
busseig en coves, com millor se li vulgui dir,
aquesta cavitat ha estat una escola. Si s’hagués
construït una cavitat inundada a mida per dur a
terme aquesta activitat, no hagués estat gaire
diferent a la Font d’Estramar que amb les seves
diferents galeries, tantes i de tants diferents recorreguts, fondàries, sediments, formacions geològiques,
mides, etc. ha captivat i no ha avorrit mai als qui l’han explorada i visitada.
Des de fa un temps, membres del ARFE, (Association de Recherches de Font Estramar) estan duent
a terme la reinstal·lació i correcció topogràfica d’aquesta cavitat, ja que són conscients que aquests
treballs de millora els gaudirà tot un col·lectiu que habitualment o puntualment visita aquesta cavitat.
Mesos enrere, membres del GEB (Grup d’Espeleologia de Badalona) que habitualment visiten aquesta
surgència, es van oferir per ajudar en aquestes tasques. Els voltava pel cap un projecte que necessitava
que la part més profunda de la cavitat estigués instal·lada correctament i d’aquí en va sortir una proposta
de col·laboració. Després de diferents converses amb els responsables dels treballs que s’estaven duent a
terme, va arribar l’oferiment: continuar la reinstal·lació de la nova línia d’Ariadna en la part més llunyana
i fonda de la surgència, en els “Puïts du Loukoum” i a partir dels -110 m de profunditat.
18

SETEMBRE 2012. FONT
D’ESTRAMAR
En aquesta ocasió, tant sols va
intervenir com a bus Jordi Yherla,
el seu fill en Jordi i Gabi Matillas,
van restar fora de la cavitat esperant
la seva tornada. S’instal·la fil de
niló marcat des dels -110 fins als
-130 metres de fondària. En aquesta
immersió, Jordi Yherla incorpora
un segon reciclador al seu equip
com a mesura de contingència, i
és el primer bussejador de l’Estat a
utilitzar dos recicladors en la seva
configuració.

ABRIL 2013. FONT D’ESTRAMAR
Jordi Yherla, Carlos Gasió
i Alberto Perea, seran els
responsables a posar fil a l’agulla en
aquest nou repte.
Els coneixements adquirits per Jordi
Yherla en les immersions anteriors,
juntament amb el seu fill Èric
Yherla, a la part fonda dels Puits
de Loukoum fan que sigui aquest
el que prengui la responsabilitat
d’arribar on, segons membres de
l’ARFE, es troba el rodet amb el fil
per continuar la instal·lació.
Jordi Yherla arriba als -110 m on
troba el rodet deixat dies enrere per
Marc Thene, membre de l’A.R.F.E.
Fixa el fil a la línea ja existent i
prossegueix fins als -120 m, que és
on la cavitat fa un gir de gairebé 130
graus. En aquest punt fa la primera
lligada. Amb el fil fixat en aquesta
cota, prossegueix uns 30 m fins a
arribar a l’entrada del pou terminal,
-125 m i és aquí on fa l’última lligada.
Des d’aquest punt es despenja fins als
-150 m, que és on dóna per acabada
la instal·lació, tot deixant el carret per
prosseguir en una altra ocasió. S’ha
de dir que el fil instal·lat és un cable
de filaments d’acer, amb funda de

plàstic, menys dòcil que el fil de fibra
sintètica habitualment utilitzat, però
molt més resistent.
Ha estat una immersió total de
402 minuts.
La informació i el registre de la
immersió són dades molt importants
per planificar posteriors treballs,
que a dia d’avui ja s’estan
estudiant i analitzant per diferents
especialistes i en diferents àmbits:
pressions suportades pels materials
i instruments, efectes fisiològics,
saturació i dessaturació de gasos
inerts, etc.
En aquesta última immersió Jordi
Yherla supera la màxima
fondària assolida en una
cavitat per un bussejador en
tot l’Estat.
La durada de la immersió, de
gairebé 7 hores, obliga a plantejarse la instal·lació d’una campana
descompressiva per les properes
immersions.
JUNY 2013. FONT D’ESTRAMAR
L’ARFE demana a en Jordi Yherla
que instal·li el fil guia el més profund
possible per tal d’ajudar a en Xavier
Meniscus en el seu propòsit.
Degut a problemes tècnics, la
immersió s’avorta quan en Jordi ja
enfilava el “Puit de Loukoum”.
Tot i això, la convocatòria es dona
per bona ja que ha servit per
provar la campana descompressiva,
equipament utilitzat per primera
vegada per un equip de bussejadors
en tot l’Estat.

AGOST 2013. FONT
D’ESTRAMAR
En aquesta campanya s’han reunit;
Carlos Gasió; Dani Arceniega;
Eliseo Belzunce; Èric Yherla;
Jordi Yherla i Mikel Zabaleta.
Tots ells gaudeixen d’una dilatada
experiència en busseig d’exploració i
una gran solvència en busseig profund
per sota dels -100 m. Un grup selecte
del busseig espanyol, que posarà fil
a l’agulla a aquest projecte. Jordi
Yherla Coll, fill d’en Jordi Yherla
i germà de l’Èric acompanya al
grup fent tasques de contingència,
control, porteig de material i suport
al seu pare en l’estada a la campana
descompressiva. Així també, en Joel

Borrazás s’afegirà per filmar i
donar suport.
Particularment aquest equip, es
va proposar dos objetius molt
ambiciosos:
Primer objetiu:
Arribar a la cota -130 m. Lloc on
setmanes enrere en Jordi Yherla
va deixar el rodet amb fil marcat.
Aquest fil està marcat cada 2,5 m
i es va iniciar la seva instal·lació
des de la cota -110 m final dels
“Puits du Loukoum”, on, segons
informació d’en Cyrille Brand,
president de l’ARFE, és fins on està
topografiada aquesta cavitat.
Un cop agafat aquest rodet,
instal·lar fil fins a la màxima fondària
i recorregut possible i així tenir l’eina
per topografiar a partir dels
-110 m.
Segon objetiu:
Arribar als -150 m, lloc on Jordi
Yherla va deixar el rodet de cable
d’acer de l’ARFE i progressar amb
aquest, fins que s’esgoti el cable.
Tots dos objectius s’han de fer en
una sola immersió i per un sol bus.
És per això que cal una molt bona
planificació de tasques, immersions,
i sobretot, un molt bon equip de
suport i contingència.
Diari d’immersions.
Dia 28 de Juliol.
1ª Immersió:
Carlos Gasió i Jordi Yherla,
entren a equipar la cavitat d’ampolles
de contingència fins a just sobre els
“Puits Emmental” -38 m., Fan
una immersió de gairebé, 80 minuts
i a una fondària màxima de -46 m.
2ª Immersió:
Dani
Arceniega
i
Mikel
Zabaleta, entren a equipar la
cavitat d’ampolles en la part més
fonda, comencen per sota del “Puit
du Silence” -58 m. fins la sala
existent després dels “Puits du
Loukoum” a -125 m. Realitzen
una immersió sense incidències de
més de 150 minuts i a una fondària
màxima de -130 m.
Dia 29 de Juliol.
La immersió:
Son les 11h 50 h quant Jordi Yherla
es capbussa per fer la immersió que
la inicia per la “Galerie Nord”.
A “Le Carrefour” deixa la
bateria de l’armilla calefactant.
Segueix per “Le Boulevard”
arribant en el minut 8 just sobre
dels “Puits Emmental”; i segueix
per la “Galerie Sans Nom”;
“Puits du Silence”; “Galerie
du Silence”; “Park à Zèbre”;
“Puits du Loukoum, aquí fa una
comprovació per verificar que el
reciclador de contingència estigui
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operatiu. Als 17 min 30 s retorna al
trajecte. Als 20 min 50 s arriba als
-130 m i contacta amb el rodet de
fil marcat deixat setmanes enrere, i
el pren per avançar amb ell, deixant
la cota de -130 m als 23 min . Als
24 min 50 s arriba al -150 m, aquí
s’afegeix el rodet de cable d’acer,
el qual per ser difícil d’instal·lar
complica una mica més el descens.
Als 27 min 20 s arriba a la cota de
-170 m on s’acaba el fil d’acer del
carret de l’ARFE i fa una lligada.
Una vegada lligat, el propulsor no
funciona i pren una decisió ràpida,
deixa el propulsor en aquesta cota
i prossegueix amb el rodet marcat i
aletejant ja estem als 28 min 40 s.
Tot fent un fraccionament arriba a la
cota -185 m als 31 min, aquí és on
s’acaba el fil marcat. S’ha marcat un
recorregut des de la cota -110 de 145
m i tan sols han faltat uns 15 m de fil
per marcar fins al final de la galeria.
A partir d’aquí comença la recerca
de la continuïtat de la galeria, als 34
min 30 s deixa la cota de -191m
per començar el tortuós ascens. Fa
un ascens molt lent, es troba amb la
primera parada descompressiva a
la cota -129 m. A l’exterior, Eliseo
Belzunce i Joel Borrazás s’han afegit
al grup, els quals s’afanyen a muntar
la campana descompressiva i una
vegada la tenen muntada, l’equipen
amb el reciclador.
Acabada la parada de -9 m., surt
a la bassa i amb l’ajut de l’Eliseo

SETEMBRE 2013. AITZARRETA
Surgència situada a la serra
d’Aralar, Navarra.

Aprofitant el nivell alt d’aquesta
surgència, es fa una immersió per tal
d’instal·lar-hi una corda en l’última
galeria, que resta seca quan el nivell
és baix. S’assoleix una fondària
màxima de -86 metres amb una
penetració de gairebé 1.600 metres.
Aquestes activitats exploratòries i
d’altres de menys importància han
contribuït a formar un equip, a dotarse del millor material i a guanyar
experiència i destresa amb aquest,
aspectes aquests que ajuden a
afrontar les immersions més llargues
i profundes que fins aleshores han
dut a terme bussejadors de l’Estat.
MAIG 2014. FONT
D’ESTRAMAR

Després de 2 anys d’activitat
exploratòria en aquesta surgència,
s’assoleix una fondària de -102
metres. La utilització d’una campana
descompressiva en aigües a 6ºC
obre més possibilitats per anar més
lluny i més profund.
GENER 2014. SERRA DE
L’ATAIX
Es
dona
per
enllestida
l’activitat exploratòria en la
part inundada de la mina
“Socavón Eusebio”.

En aquesta immersió aprofitant el fil
marcat instal·lat, es prenen dades
topogràfiques fins als -152 metres
de fondària. Després d’aquesta
immersió, bull el desig d’anar molt
més enllà.
AGOST 2014. FONT
D’ESTRAMAR

Belzunce i Mikel Zabaleta, es
treu l’equip i sense res, entra dins
la campana descompressiva -6 m,
on l’espera líquid per hidratar-se i
menjar.
En els minuts 651 acaba la parada
de -6m. Amb l’ajut de Mikel
Zabaleta i d’Eliseo Belzunce,
s’equipa amb un arnés i una botella
d’oxigen, i fa l’ascens fins la cota ±0
amb molta cura i tot parant-se a cada
metre, i així, treu el cap de l’aigua en
els minuts 673. Han estat 11 h 20
min d’immersió. La fondària
màxima assolida ha estat de
-191 m. Per sota dels -100 m. ha
estat 34 minuts. Entre les cotes de
-170 m i -191 m ha estat 11 minuts.
Els
objectius
establerts
s’han
aconseguit. En aquesta convocatòria
va intervenir el bo i millor de tot
l’Estat, sembrant la llavor d’un
equip de bussejadors ben capaços
d’afrontar qualsevol repte.
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Mentrestant
es
continua
l’activitat en diferents cavitats.

Els sediments acumulats i les
infraestructures deteriorades existents,
han dificultat molt aquesta exploració.
No s’han assolit recorreguts ni
fondàries importants, però el fet de
ser en una mina inundada fa que
aquesta exploració sigui la primera
del seu gènere en tot l’Estat.
ABRIL 2014. FORAT DE L’OR
Continua l’activitat exploratòria en
aquesta important surgència i ha
esdevingut la de major recorregut
de Catalunya.

S’organitza aquesta campanya
per aconseguir uns objectius molt
ambiciosos: seguir amb la presa
de dades topogràfiques fins a la
màxima fondària assolida. En
aquesta ocasió s’han aplegat; Ariel
Esteban, Carlos Gasió,Dani
Arceniega, Delfí Roda, Jordi
Yherla; Marc Pedrals i Mikel
Zabaleta. Completar aquesta
tasca topogràfica fins a aquestes
cotes abissals és la màxima prioritat.
No es té constància que s’hagi fet
mai un treball d’aquest tipus, és el
gran projecte que empeny aquest
grup. No es posen cap fita però sí,
com a mínim, deixar ben dibuixat el
pas cap a la galeria on l’any anterior
Xavier Meniscus va assolir la
abisal fondaria de 248 m i si i

si tot es presenta bé, recórrer aquesta
galeria sobrepassant els -200 m de
fondària, marca psicològica que
posa frontera a l’abisme.
Diari d’immersions.
Dia 1 d’agost.
Comencen els preparatius i es fann
les primeres immersions.
Jordi Yherla i Ariel Esteban
s’encarreguen de muntar la campana
descompressiva en el toll a -6 m.
Delfí Roda, Carlos Gasió i Mikel
Zabaleta, entren a equipar la
cavitat d’ampolles de contingència,
col·locant-les en llocs estratègics,
llocs on es realitzaran el gruix de
les parades descompressives. Dani
Arceniega queda fora de l’aigua,
perquè té el bessó lesionat.
Delfí Roda, en circuit obert, fa una
immersió que el porta als “Puits
du Loukoum” a -80 m, i deixa
en aquesta cota les últimes ampolles
que porta. La tornada, la farà en
solitari ja que Carlos Gasió i
Mikel
Zabaleta
continuaran
pels “Puits du Loukoum” avall,
deixant ampolles a -115 m, -127
m i les últimes a -150 m. Un equip
de suport que va assolir fites que,
fins feia poc temps, haguessin estat
rècords a nivell estatal. Un equip
que s’ha forjat en els últims
anys en què ha millorat els
instruments, els equips, les
tècniques i ha posat en pràctica,
repte darrere repte, tot el seu
potencial en els principals
projectes d’espeleobusseig a
nivell estatal.
La cavitat ha quedat equipada
amb ampolles de contingència;
en el pou d’entrada a -15 m, en la
“Galeria Nort” a -21 m, en el
“Carrefourt” a -36 m, sobre els
“Puits Emmental” a -38 m, sota
els “Puit du Silence” a -58 m,
en el “Parc a Zèbre a -55 m, en
el “Puit du Loukoum” a -75 m, i
-115 m, i en el pou terminal a -150
m. La campana descompressiva
ha quedat instal·lada en el toll a -6
m, equipada amb un reciclador i
ampolles d’oxigen. Tot estar a punt
perquè al dia següent entri Jordi
Yherla a fer la seva immersió.
Dia 2 d’agost.

Jordi Yherla es prepara per
començar la immersió, es troba bé,
optimista davant el repte que té al
davant, i sense marcar-se cap fita,
tampoc s’asumeix cap limitació, porta
com a gas de punta un Tx 5/85.
Són les 10 h del matí quant es
capbussa i s’endinsa amb un
propulsor per la boca de la Font
d’Estramar. Porta un reciclador
principal a l’esquena amb 1x 4
litres de dissolvent Tx 15/55 i 1x
4 litres d’oxigen, a la dreta; un
reciclador secundari en configuració
Sidemound 1x 4 litres d’oxigen i una
bateria per l’armilla calefactant, a la
esquerra; 2x s-80 amb Tx 5/85 i Tx
8/75, i al darrera 2x s-80 amb Tx
8/70 i Tx 10/70.
La visibilitat es molt bona, no hi ha
corrent, ràpidament passa per la
“Galeria Nort”; “Carrefourt”;
“Puits Emmental”; “Galeria
du Silence”; “Parc a Zèbre”; i
en el “Puit du Loukoum” fa un
canvi de gas, passant del Tx 15/55
al Tx 5/85 i amb aquest, s’enfila
avall passant per la sala posterior
al pou, entrant i baixant pel pou
terminal fins arrivar als -165 m,
aquí pren unes notes i continua fins
al pas a la galeria on en Xavier
Meniscus va assolir els -248
m, aquí torna a prendre notes; de
la sala on l’any anterior en Jordi va
assolir els -191 m; del propi pas i de
la galeria que, amb un fort pendent,
s’iniciava davant seu.
La fondària operativa del
propulsor es de -200 m, així
doncs, decideix deixar-lo en l’ultim
pla abans del descens, a -195 m.
És llavors quan continua aletejant.
En iniciar el descens, veu un rodet
de fil vell, deu tenir uns quants anys,
el reconeix com el d’en Gerome
quant va assolir els -192 m, així
doncs, ell va ser el primer en trobar
el pas. Seguint el fil que en Xavier
Meniscus va deixar l’any anterior
enfila la galeria pendent avall,
no mira el profundimetre, tots els
instruments funcionen bé, la pressió

parcial d’oxigen es la correcta, es
troba còmoda tot i el gran esforç
que li suposa respirar. La galeria es
majestuosa, ampla, neta i amb un
pendent que, de mica en mica, es
va suavitzant, de sobte veu com
el fil d’en Meniscus s’acaba,
però veu que el pendent acaba uns
metres més avall i sembla que faci
un gir a l’esquerra, la curiositat és
irresistible, comprova la funcionalitat
del reciclador i deixideix satisfer el
desitg de conèixer una mica mes
aquesta cavitat. Lliga fil i avança
30 m més, passa el gir a l’esquerra
i amb una visibilitat perfecta,
aproximada de 15 a 20 m veu
com continua una galeria
totalment horitzontal amb unes
mesures similars a la que l’ha dut fins
allà, i amb una base sembrada de
badalots. Gira cua en el minut 40
aproximadament, aletejant fins a
trobar el propulsor, aquí pren algunes
notes de dades que ha memoritzat
i continua fins als -175 m on fa la
primera parada descompressiva.
En aquesta parada és on finalment
comprova la màxima fondaria
assolida, han estat -253 m,
no era el seu propòsit arribar tant
avall, la satisfacció més gran és el
que ha pogut veure, com continuava
la cavitat, no s’esperava tenir
l’oportunitat de robar, amb els seus
ulls, aquelles imatges de la cavitat
per primer cop, de ser testimoni de
com es resol el curs de la surgència,
de com després de molts metres de
descens continuat, gairebé des del
“Parc a Zèbre” -55 m, la Font
d’Estramar es rendia en una galeria
horitzontal de potser, mes de 50
m. Que farà aquesta surgència
més endevant; pujarà, baixarà,
romandrà horitzontal més i més?
Aixó ja ha quedat per algú altre…
Jordi Yherla continua l’ascens fins
arribar a la cota de -75 m “Puit du
Loukoum”, alguna cosa no va bé,
l’equip el domina i no troba el motiu,
amb l’ajut del propulsor arriba a la
conexió del “Puit du Loukoum”
amb la “Galeria A Tom” -65
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m, minut 90 d’immersió, aprofitant
el pla de la galeria es desfà de tot
l’equip, la sensació inicial és que dur
un llast que no el deixa posicionar-se
correctament, quan es troba tant sols
amb el reciclador principal s’adona
de l’anomalia, estar a -65 m, a una
distància aproximada de 900 m de
l’entrada, li queden més de 11 h de
parades descompressives i les cames
no li responen… A les 3 h 50 min,
tal com havien quedat, entra Delfí
Roda per trobar-se amb en Jordi
Yherla, veure com estar i donarli suport en el que calgui. Quan es
troben, Jordi Yherla li passa nota
de com està i inmediatament en Delfí
surt per activar el protocol
d’emergència
i
avisar
els
companys per preparar una asistència
a Jordi Yherla. Delfí Roda, Carlos

Gasió, Mikel Zabaleta, Marc
Pedrals, i tot i que lesionat,
també Dani Arceniega, vetllen
a en Jordi durant mes de 5 h
proveint-lo dels gasos necessaris
per realitzar les parades d’oxigen
així com d’altres estris i gasos per
seguir els protocols descompressius.
Es realitzant la parada de -9 m
quan arriben els bombers francesos,
d’aquí acompanyen el Jordi a la
campana descompressiva i acaben
la parada de -6 m gairebé 13 h
després d’iniciar la immersió, el
treuen de l’aigua en una llitera fins a
una ambulància que l’esperava.
“Sense aquest gran equip no
hagués sortit de la cavitat, per
tots ells la meva admiració i
gratitud”. Jordi Yherla.

767 minuts d’immersió
-253 m. de fondària.
20 minuts per sota dels -180 m.

El 12 de juliol de 2015, Xavier
Méniscus va superar el seu rècord
anterior de -248 m al baixar a la
galeria a -262 m.

A la nova galeria va descobrir
una llosa de 4 a 5 metres que
probablement amaga un nou
pou vertical. Un nou lloc per
explorar cada vegada a més
profunditat.
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-180 metres

L’Avenc del camí
de Xàquera
(Tarragona)
José Mª Plana Roca
Societat d’Investigacions Espeleològiques
de Tarragona (SIET)
UEC Tortosa
Espeleoclub Castelló
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Resum
L’Avenc del Camí de Xàquera ha estat per a nosaltres els exploradors, una d’aquelles sorpreses agradables
que et dóna de vegades la pràctica del nostre esport-ciència. I dic sorpresa agradable després de repassar
les fotografies que vam fer els primers dies d’exploració on tots els membres de l’equip que treballàrem a
la cavitat apareixem amb uns grans somriures que ens il·luminen el rostre tot i el cansament, els esforços
per superar estretors i passos delicats i les hores de feina a la cavitat.
Quan el gener de 2012 ànavem per la llarga pista privada que que porta al pàrquing que queda al darrere
de Cabrafeixet i començàrem la caminada d’hora i mitja fins a Xàquera, poc ens pensavem que recorreríem
aquells camins innombrables vegades arrossegant feixucs “petates” carregats de material. I aixó fou això
perqué el que semblava un petit avenc de poc menys de 80 metres, es convertí en una cavitat amb diverses
vies i una fondària total de 180 metres.

HISTÒRIA
Coneguèrem l’existència de l’avenc
del camí de Xàquera gràcies a l’article
de Pere Llaberia que va aparèixer
publicat al número 7 de la revista
Memòria del Perelló. En aquesta
publicació local, hi trobàrem un
article de 12 pàgines on apareixien
les topografies i localitzacions de 23
cavitats sites al terme municipal del
Perelló. Tomàs el perruquer, nascut
a l’esmentada localitat, fou qui ens
convidà a visitar les cavitats. Sabíem
per comentaris de companys de la
Uec Tortosa que l’Avenc del
camí de Xàquera havia estat
visitada per ells i d’altres grups amb
anterioritat, però donada la llarga
aproximació i la seva llunyania de les
zones més freqüentades habitualment
pels espeleòlegs, vam imaginar-nos
que era un bon lloc per donar una
ullada.
Posteriorment, el company Jordi
Vallés es va posar en contacte
amb nosaltres i ens feu cinc cèntims
sobre la història de l’exploració de
la cavitat: les primeres exploracions
les realitzaren el grup GIE del CEG
l’any 1972 o 1973. La topografia
que en feren donava 64’5 metres
de profunditat.
L’any 1983 la SIE-CEA realitzà una
nova topografia que els donà 76’4
metres de profunditat (sense
afegir cap novetat respecte l’anterior).
En aquesta nova topografia s’aprecia
que es pot arribar al fons de la gran
sala on fineix la topografia antiga des
del seu sostre. En una de les últimes
entrades que feren en Tomàs i en
Cantero instal·laren un passamà
direcció sud a partir de la capçalera
del pou de 12 metres. Luis Almela,
durant el treball d’alçat topogràfic
de la cavitat, ja ens havia indicat
que aquella zona semblava tenir
possibilitat de continuació. Després
d’avançar uns metres iniciaren el
descens i acabaren arribant al sostre
de l’esmentada sala terminal.

SITUACIÓ
La Serra del Boix, entre El Perelló
i Rasquera. A la banda superior de
la vall de Xàquera. La petita boca
de l’Avenc del Camí de Xàquera
es troba al bell mig del camí que va
cap a la Creu de Santos. Una
reixa de ferro (instal·lada fa anys per

Entrada de l’avenc
Tirón) protegeix l’entrada per evitar
que cap caminant despistat hi caigui
a dintre. Per accedir-hi cal prendre la
carretera que del Perelló va fins a
Rasquera. Uns quilòmetres enllà del
parc eòlic, trobarem un desviament a
l’esquerra que mena a les pintures
rupestres
de
Cabrafeixet.
L’asfalt deixa pas al ciment i aquest,
al cap de poc, a un camí prou bo. En
el moment que comencem a muntar,
deixarem a la nostra esquerra el
camí de Cabrafeixet i enfilarem
cap a una antiga pista d’ICONA.
Aquesta pista resta barrada per una
cadena i s’ha de demanar la clau
per poder passar. A partir d’aquí és
ideal disposar d’un tot terreny perquè
tot i que la pista està arreglada,
el pendent i les pedres maltracten
els baixos d’un cotxe normal.
Després d’uns quilòmetres de pista
ascendent i d’obrir i tornar a tancar
diverses portes de filat, arribem a
l’aparcament. El lloc és prou evident:
una rotllana entre uns esventats pins
i, el que és encara més obvi: la pista
comença a baixar a partir d’aquí.
Un cop aparcat el vehicle, agafarem

la senda que encarant-nos cap al
nord, ens porta a Xàquera. Tot i
que la caminada és llarga, la senda
ressegueix la corba de nivell i manté
una alçada prou constant, per tant
no és fa pesada. Pitjor ho tingueren
els companys de la Uec Tortosa
quan visitaren aquesta cavitat: al no
disposar de la clau de la cadena, la
seva aproximació va arrencar del
principi de la pista. Us puc assegurar
que és una caminada molt feixuga.
Nosaltres l’hem feta de baixada: el
dia que vàrem localitzar l’avenc
de Solsona, quan arribàrem al
cotxe a les tantes de la nit, vam
adonar-nos que no tenia bateria.
Després d’esllomar-nos inútilment
a l’intentar arrencar-lo tirant-lo per
l’altra banda de la pista i amb el
rebentament de tot el dia muntanya
amunt i muntanya avall, ens va tocar
tornar caminant per la interminable
pista a les fosques (només a dos de
nosaltres ens quedaba una mica de
pila als frontals) fins a la cadena on
ens recollí la xicota d’en Tomàs.( Mai
t’ho agrairem prou Paula).
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EXPLORACIÓ
Retornant al primer punt: aquell
fred i llunyà dia de gener quan en
Tomàs, en Cantero, en Motta i jo
mateix arribàrem a la boca, aquesta
no convidava molt a entrar-hi. La
boca de l’Avenc del Camí de
Xàquera és un petit forat al mig del
camí. Hi entraren en Cantero i en
Motta per instalar-la mentre la resta
del grup anàvem a cercar la boca
d’un altre avenc del que després us
parlaré: l’Avenc de la Obaga del
Pollo. Havent donat unes quantes
voltes entre argilagues i coscolls
vam localitzar el que semblava
que podia ser la boca de l’avenc
abans esmentat. Istal·làrem emprant
uns naturals i ens vam emportar la
sorpresa de fer una primera.... en un
avenc de 5 metres.
Un cop retornats a l’Avenc del Camí
o de Xàquera, com l’anomenarem
a partir d’ara en aquest article, ens
vam trobar en Cantero i en Motta
que en sortien. Els vam comentar
la dessil·lusió de la nostra tentativa
de trobar l’altre avenc i després de
dinar, Tomàs i jo iniciàrem el descens
de l’Avenc de Xàquera que havien
deixat instal·lat per a nosaltres.
L’estreta boca convida a entrarhi sense material i així ho ferem.
Un “destrepe” de tres metres sense
instal·lar que s’eixampla a la base,
dóna accés a una rampa plena de
pedres. Al final d’aquesta rampa
comença la primera vertical: un pou
de 12 metres que al seu final té una
petita rampa i una nova vertical d’11
metres. L’avenc és una gran diàclasi
orientada de nord a sud. L’amplada
varia d’uns minsos 50 cm a la seva
part més estreta fins a les folgades
proporcions que tenen els últims
pous que apareixen a la topografia
antiga. Un pouet de 5 metres i una
altra petita rampa ens porten a la
capçalera del pou de 19 metres.
Aquí la diàclasi ja és ben oberta i
crea una sala de bones mides amb
sostre alt. Les parets estan cobertes
per una capa de carbonat càlcic
rogenc que forma boniques colades.
Un cop arribats al peu d’aquest
pou, on acaba la topografia de què
disposàvem, cercàrem, per costum,
alguna possible continuació: a la
banda nord, la diàclasi s’estreny fins
a fer-se impenetrable, però al tirar-hi
pedres sentíem que queien bastant
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Exploració d’un avenc nou
avall. Observàrem que algú ja havia
intentat forçar el pas (després els
companys ens van dir que hi havien
estat picant) però scontinuava sent
impracticable. Llavors vam recordar
que a l’altra banda, la topografia
marcava una possible continuació
més fonda. Hi anàrem i, tot i que era
molt estreta, ens hi vam poder colar.
I així, tot d’una, ens adonàrem que
ens havíem sortit de la topo...
La continuació de l’avenc no era
pas esperançadora: una sèrie de
passos estrets i entretinguts entre
blocs falcats dignes del millor
contorsionista del món. Però el més
important és que allò tirava!!!
Anàvem baixant quan observàrem
marques de carbur al sostre,
sobretot als llocs més baixos i estrets.
Doncs al final no érem els primers!!
Llàstima. Tot i així, seguírem voltant
per allí.
Finalment, al fons de tot, vam trobar
un minúscul forat per on les pedres
que tiràvem baixaven rebotant prou
estona. Això tira!!!! Mítica frase
pronunciada per en Tomàs. Durant
una bona estona picàrem amb
peus i mans contra aquell caos de
blocs (no portàvem cap mena de
material de desobstrucció) fins que
va semblar que ja no es podia fer
res més. En Tomàs va intentar passarhi però tot i els seus esforços no ho
aconseguí. Estàvem expectants. Tira
o no tira?.
Vaaa, deixa-m’ho provar a mi que
estic més sec!!!

Les cames per endavant, panxa a
terra i només faig peu en el sostre
de la desconeguda continuació.
Buuffffff!!!! Això és fastidiosament
estret i no sé què hi ha per sota!!!!
Crec que aquell dia em vaig allargar
i aprimar, encara no sé com vaig
acabar passant a l’altra banda, però
ho vaig aconseguir. Òstia Tomàs!!!!
Sí!!! Això tira!!!!
Un cop em vaig haver recuperat
de l’experiència i amb l’ajuda d’en
Tomàs des de la banda de dalt,
seguírem traient blocs. Des de sota
era més fàcil obrir pas. Tant fàcil que
tot de sobte el tap de pedres va anar
avall. Llàstima que “avall” estava jo...
per sort no fou més que un ensurt.
En Tomàs va baixar per l’ample pas
nou i ens felicitàrem. Aquí ja no hi
ha marques de carbur!!!! Clar, qui
està tant tronat com per intentar
passar per aquí!!! Emocionats per
la descoberta, seguirem progressant
cap avall entre blocs encastats per
la estreta diàclasi. A la banda sud
un pou amb les parets cobertes
de colades vermelles ens tancava
el pas. Després de pensar-ho una
estona i mitjançant un pas acrobàtic
en contraposició, vaig aconseguir
passar-hi per sobre... per desgràcia,
a l’altra banda l’esquerda es tancava
i les colades obstruïen qualsevol
possible continuació. Després de
retornar fins on era en Tomàs,
intentàrem progressar en direcció
nord. L’esquerda continuava estreta
i plena de blocs encastats fins a
un punt on baixava per una petita

vertical. Un pas desgrimpant ens
deixà a la base d’una sala amb
boniques parets concrecionades. Si a
la part “antiga” de la cavitat aquesta
apareix bastant seca, aquí baix les
parets estan recobertes de colades i
delicades formacions, a més l’aigua
goteja i fins i tot s’acumula en petits
bassals i gours. Anàrem amunt i avall
per l’irregular sòl admirant les petites
excèntriques i les estalactites que
decoraven parets i sostres. Aquesta
sala és molt guapa i és més gran del
que semblava!!!! Estàvem emocionats
amb la descoberta. A la banda sud hi
havia el que semblava la base del pou
que havíem vist abans. En posteriors
incursions el vam anomenar Pou
de la Butxaca i l’instal·làrem per
saltar-nos les darreres estretors abans
de la Sala del Peluquero de Bin
Laden que és com anomenàrem al
que, en aquell moment, ens semblà
el fons de la cavitat.
Pujant i baixat per sobre dels blocs
concrecionats anàvem admirant les
colades i estalactites comentant si
hauríem superat o no els 100 metres
de fondària. Contents i cansats
decidirem tornar amunt pensant que
els companys estarien començant a
preocupar-se per nosaltres. Ens va
costar una mica retrobar el camí
correcte en el laberíntic tram que
uneix la nova sala amb el final de la
antiga topografia. Tot i això, després
de unes quantes suades i alguna mitja
volta complicada, aconseguírem
arribar a les cordes i les empràrem
per retornar a la superfície aprofitant
per desinstal·lar la cavitat. Una altra
suada en l’estretor de sortida i érem
fora!!! Allà trobàrem els companys
ja molt preocupats pel que podia
haver passat. Quan els contàrem el
que havíem trobat, parlant en Tomàs
i jo alhora i de manera desordenada
ens miraven d’una forma estranya.
Crec que no tenien clar si allò que els
explicàvem era veritat, o els estàvem
fotent el pèl. Suposo que veient les
nostres cares brutes i felices al final
decidiren creure’ns... La caminada
de tornada als cotxes se´ns feu curta i
al bar a celebrar-ho amb unes Volls!!!
El diumenge següent a primera
hora del matí ja entràvem altre
cop per l’estret forat i instal·làvem
l’avenc fins a l’antic fons. Des de allí
progressàrem pel laberint de gateres
fins a la Sala del Peluquero de

Primer pou

Aquest segon pas estret i selectiu
em forçà a aprimar-me altra vegada
mentre els companys m’animaven. El
pitjor és que no sabia què hi havia
a sota i les pedres que havíem tirat
baixaven rebotant fins molt avall.
Fent el cor fort m´hi vaig entaforar
ajudat per la gravetat. Després de
uns quants (molts) esforços i d’uns
quants (molts) renecs i rebufades
vaig aconseguir superar-lo i fer peu.
Això segueix tirant i aquí baix es
torna a obrir!!! Els companys ho
celebraren des de dalt i continuaren
eixamplant el pas mentre jo donava
una ullada per la continuació. Tot i
que no ho sabíem encara, ara sí que
ja estàvem a prop de superar la cota
dels 100 metres de fondària.

Bin Laden. Sorpresa!!! Allò no era
el fons!!! Una grimpadeta menava a
un forat en la banda nord de la sala.
Allí les poques pedres que vam poder
trobar queien rebotant fins molt avall.
Això encara tira més!!! Guau!!! En
Cantero, en Tomàs i jo ens dedicàrem
a la feixuga tasca d’eixamplar el
forat. Després de la suada col·lectiva
va quedar un pas cilíndric que
amb prou feines superava els 30
centímetres d’amplada i uns 2 metres
de fondaria. Per sota es veien uns
blocs encastats i poca cosa més.

El que podia observar des del el
lloc on em trobava, era que el sostre
estava format per blocs encastats
i soldats, per sota i de cara al sud
es veia la negror d’un pou que
s’ampliava cap avall. Sense corda
és impossible, recordo que vaig
pensar. L’altra banda semblava més
acollidora per progressar sense
material: cap avall es veia el que
semblava una rampa prou fàcil
formada també per blocs encastats
en la diàclasi que aquí es tornava a

Sala del Llac
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repetien, tornaven a entrar i seguien
explorant. En una d’aquestes
sortides de dilluns aprofitaren per
instal.lar un passamà a la rampa de
blocs encastats i arribaren al fons de
la Gran Galeria de Xàquera
mitjançant un rappel de 20 metres al
final de la rampa.

Banderes a la Sala del Llac
estrènyer. Cap amunt, un gran bloc
permetia progressar còmodament
i així, continuant en direcció
nord, es podia avançar amb cura
passant de bloc en bloc. Aquí la
cavitat tornava a enxamplar-se per
tornar-se a tancar més endavant.
Al sostre s’observaven raconades
plenes d’estalactites, macarrons i
excéntriques minúscules però molt
belles. Recordo que les poques
pedres que es soltaven al passar-hi
jo queien rebotant i les sentia petar
molt fondo, això m’omplia de joia
pensant en el que podia haver-hi
més avall, i al mateix temps em feia
avançar amb cautela i extremar les
precaucions en les zones d’oposició.
Al cap d’una estona, els crits dels
companys van fer que m’adonés que
n’estaven farts d’esperar-me. Vaig
tornar poc a poc intentar endevinar
la ruta que havia seguit en l’anada
i no em va costar massa arribar a
la base del pas estret. Els companys
havien aconseguit enxamplar-lo
una mica. Ara venia lo divertit: una
escaladeta fins al inici del “cilindre”,
un braç amunt i l’altre avall i somhi!! Després d’una altra gran suada
i esperonat pels ànims de Tomàs i
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Cantero vaig aconseguir superar el
pas. BUUUUUAAAAA!!!!! Això per
aquí baix és inmens!!! Hem de portar
equip d’instal.lar!!!! Felicitacions,
fum, abraçades i tornem cap amunt
pel laberint de gateres. Aquell dia
sortint ens vam liar més del compte,
resultat: hem trobat una altra
forma de superar les gateres per la
banda sud. Per sobre el pou de
la butxaca hi ha un nou conducte
fotudament estret que ens porta a
una saleta bonica casi tapada per les
colades. Pel que sembla una diàclasi
que ve de l’oest entra gairebé en
perpendicular a la principal. La
saleta és increible. Al seu fons hi
ha un toll d’aigua cristal.lina. La
sala del Llac. Amunt altra vegada.
Buff!!! Que llargues i estretes es fan
les gateres de pujada!!! Finalment
erem a les cordes. Vinga cap a fora
que les Volls ens esperen al bar!!!
No recordo si fou en aquesta
sortida que vam deixar la cavitat
instal.lada fins al fons dels pous
originals. Si no va ser en aquesta,
ho férem a la següent. Al llarg dels
mesos successius entràrem gairebé
tots els diumenges a treballar. A
més, els dilluns, Cantero i Tomàs

En una altra incursió, l’amic Cantero
a força de martell i escarpa, va
desobstruïr un pas nou i algo més
cómode al fons de la sala del
peluquero. Vam batejar-lo còm a Pas
de la Glòria, mentres que al primer,
el del “cilindre”, l’anomenàrem Pas
de la Discòrdia. Vam baixar tot el
material més facilment pel nou pas.
Ara tocava instal.lar la vertical de la
banda sud: una primera tirada de 10
metres ens portà al fons de la diàclasi
que torna a estretir-se. Cap al sud
s’obre la boca d’un gran pou. Instal.
lem un passamà i avall!!! Aquesta és
la capçalera del pou més gran de
la cavitat: El Pou Camelot. Aquest
pou de 55 metres baixa primer
entre grans blocs encastats fins a
una repisa on trobem una reinstal.
lació. Desemboca després en una
gran galeria que no és més que la
banda sud de la Gran Galeria
de Xàquera. Seguim baixant
per l’extrem d’aquesta i arribem

El Pas de la Glòria abans de la
desobstrucció
a una gran rampa concrecionada
tota envoltada de grans colades
vermelles cóm és tònica dominant en
tot aquest sector profund de l’avenc.
Després de fer fum i fotos seguírem
voltant per allí baix. Cap amunt,
en direcció sud, la rampa pujava
i permetia l’accés a una bonica
sala plena de colades que baixava
i finia als pocs metres. Altre cop a
la base de la rampa i mirant al
nord, la diàclasi contiuava avall
fent-se
extremadament
estreta.
Buffff, més feina de desobstruïr i de
contorsionisme esgotador. Un petit
passamà, una bona “currada” de
Cantero per instal.lar al lloc que

metres lloc on la esquerda en direcció
sud s’estreny i es fa impracticable...
però hi corre un fort vent.

Boniques formacions de la Gran Galeria de Xàquera
sembla més vertical i més ample.
Doncs sort que era el més ample!!!
Un nou pouet de 9 metre que s’obre
a seva la base. Què xulo!!! Colades
vermelles, formacions, una crosta
estalagmítica a mig metre del fons. En
direcció nord un pas meandriforme
només apte per a espaguetis. Cap al
sud sembla que tiri. Ens hi endinsem.
Passos estrets entre blocs. Ara amunt,
ara avall. Sembla que per aquí es
pugui... Ui, no!! T’estic veient. Això
dóna al mateix lloc. Cap al Sud res,
es tanca. Cap avall encara es tanca
més. L’única possibilitat és el pas
extremadament estret del nord. Doncs
haurem de tornar carregats amb les
eines de desobstruïr de debò.
Durant aquests mesos, les entrades
d’exploració dels dilluns d’en
Cantero i en Tomàs anaven dibuixant
els nous sectors de la cavitat: gateres
verticals i horitzontals al fons de
la Gran Galeria de Xàquera o
els Pouets de Cantero anaven
afegint-se a la topografia que havia

Pou Camelot al inici

començat a dibuixar un altre amic
que col·laborava en l’exploració:
en Salva. Tot observant aquesta
topografia ens va quedar clar que
l’única possibilitat prou clara de
seguir baixant era forçar l’estretor
del fons. BUUUUFFF!!!
No sé si de manera conscient o
no, però l’entrada per desobstruïr
seriosament es va anar retardant:
mentres vam aprofitar per explorar les
cavitats properes i d’altres que també
teníem catalogades i escampades
pel terme del Perelló. Finalment vam
localitzar l’entrada de l’Avenc de
l’Obaga del pollo. L’accés és prou
entretingut: al capdamunt de la Vall
de Xàquera i uns 4 metres per sota
el llavi de la cinglera que cau a plom
cap a la vall. Té nombroses boques
estructurades verticalment entre els
bloc encastats que en reomplen la
boca . Aquest avenc es desenvolupa
en una diàclasi nord-sud que podria
ser la mateixa que la del avenc del
Camí de Xàquera. Baixa fins a 54

Al fons de la vall de Xàquera, a
escassos 30 metres de la boca de
l’Avenc de Xàquera hi ha un
engolidor al mig del torrent. La gran
boca quasi circular permet accedir
al seu fons a uns dos metres per sota
el nivell de la llera del barranc. A la
banda nord s’aprecia la diàclasi que
deuria originar el fenomen càrstic.
En direcció est una grimpada permet
avançar per la diàclasi ascendint
fins que al cap de pocs metres es
fa impenetrable. Seguint la diàclasi
cap a l’oest s’ha de baixar un pouet
i es pot progressar. Vam estar-hi
desobstruïnti unes hores i a poc a poc
anàrem guanyant metres, sobretot
avall. Els passos eren cada vegada
més estrets. Al final desistírem i
sortírem a dinar. Mirant-nos la
direcció de la diàclasi i l’alçada,
podria ser que ens trobéssim a la
mateixa esquerda que intercepta la
de Xàquera a l’alçada de la Sala
del Llac.

Engolidor

Pas estret de l’engolidor
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Instal·lant Xaquera per a la trobada

Instal·lant Xàquera per a la trobada
Al llarg d’aquestes incursions alguns
companys dels nostres clubs ens
acompanyaren en les incursions
dominicals: en Pebrella, en Salva,
en Luis Almela, l’angelito,
l’Estrella... Moltes gràcies a tots
ells i a d’altres dels qui segur que me
n’oblido.
El mes de juliol del 2012, em
vaig trencar el peroné en més de
20 trossos... i vaig haver de fer
vacances
forçades.
Mentrestant
en Cantero, en Tomàs, en Salva i
d’altres seguiren treballant en els
nous forats que anaven apareixent
pel terme del Perellò. A més
resseguiren i instal·laren la major

Desobstrucció a la gatera del fons
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part dels que sortien a la memòria
abans esmentada. Una gran feinada
que, conjuntament amb l’avenc
de Xàquera ens reportà el segon
lloc en el Premi Norbert Font i
Sagué 2015.
Després
d’aquestes
“vacances
forçades”, la següent entrada a
Xàquera fou a finals de desembre.
Aquell cap de setmana vinguéren un
equip de l’Espeleoclub Castellò i
sota les indicacions de Luis Almela
que és el qui més n’entén del tema,
vam fer tot el possible per ajudar-los
a topografiar l’avenc.
Recordo a casa d’en Tomàs
esperant pacientment que en Luis
acabés d’entrar totes les dades al
seu portàtil. Què!! Quants metres
surten? Paciència que ja quasi
estic... ens contestava absort en la
seva feina. Al final ens donà la xifra:
177 metres. Iuuuhuuu!!!! On estan
les volls? Això s’ha de celebrar!!!!
Des d’aquí moltes gràcies al Luis i a
la seva gent del sud de la línia.

L’última incursió per explorar fou el
4 de febrer de 2014. Baixàrem fins
al fons carregats de trepants i demés
parafernàlia. Acompanyats per un
grup de gent de la UEC Tortosa
que ens van estar animant, ens
vam tirar una bona estona currant.
La cova ressonava amb els nostres
cops de martell. La mescla explosiva
de l’emoció ens impulsaba a seguir
picant i foradant. Què tal Cantero,
ja es pot passar? Nooo, encara és
massa estret, deixeu-me picar una
mica més. Finalment quedà un pas
“practicable”. Segur que darrere ens
esperen els 200 metres!!! Ens deia
en Tomàs.
A poc a poc anàrem entrant a la
nova sala. El meandre encara era
selectiu i entretingut de passar.
A l’altra banda una alta diàclasi
amb tot de colades ens donà la
benvinguda. La sala encara no té
nom. És molt bonica...però només
baixa tres metres respecte a l’anterior
fons. Llàstima!!!! Bé, almenys ens
arrodoneix la xifra final: 180 metres
de fondària. Aquesta sala no apareix
al croquis que presentem. Encara no
l’hem topografiada. Tampoc surt la
nova via que instal·laren en Tomàs
i en Cantero partint de la capçalera
del primer pou i que arriba a l’antic
fons. En la topografia de la SIECEA del 83 aquesta via hi apareix
representada, almenys en part. Els
sostres concrecionats que hi ha sobre
la Gran Galeria de Xàquera,
encara que explorats, no els vam
incloure tampoc. Un dia d’aquets
ens hi posarem per acabar-la.

Finalment, dins aquest “març” amb la trobada espeleològica organitzada per la UEC Tortosa al Perelló, es donaren a
conèixer les més importants de les cavitats situades al terme municipal. L’estrella fou l’Avenc del Camí de Xàquera amb els seus
180 metres de fondaria... per ara...
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Un viatge subterrani sota l’horitzó

Divulgació. Premi Norbert Font i Sagué XXV

Centre d’Interpretació
de l’Espeleologia
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Víctor Ferrer Rico i la Secció Espeleològica
Ordal del centre Excursionista Vallirana

Introducció
Vallirana està situada al centre del
massís de Garraf. Aquí va néixer
l’Espelologia Catalana. En els
seus avencs es van desenvolupar les
primeres exploracions històriques.
Avui en dia, els espeleòlegs realitzen
les seves activitats en avencs mítics
com l’Avenc de l’Arcada, Els
Esquirols i molts altres. És un lloc clau
per a la pràctica de l’espeleologia.
L’estudi i descobriment de noves
cavitats fan molt recomanable aquest
massís càrstic.

El projecte
A través de la Federació Catalana
d’Espeleologia i el Centre
Excursionista de Vallirana, es va
dur a terme un estudi i es va presentar
el projecte a l’Ajuntament de
Vallirana. Víctor Ferrer es va
encarregar de la realització una
vegada aprovat i es va fer realitat
després d’un any de treball.

Recepció. A baix la sala de projeccions i dalt la mostra amb els plafons

Objectius
- Donar a conèixer el medi
subterrani al màxim nombre
de persones.

- Crear consciència de la
bellesa i la fragilitat del
medi subterrani.

- Informar el públic sobre la

- Revelar els ecosistemes que
s’inclouen en aquest entorn.

diversitat de les activitats
relacionades amb aquest
mitjà.

- Organitzar visites i tallers
amb els nens i les escoles.

Els socis del club van fer el treball
de pintura, decoració i la instal·lació
elèctrica i també van instal·lar els
plafons.

El contingut de la mostra
Es tracta d’una mostra amb
materials i plafons informatius
sobre l’espeleologia, el món
subterrani i les coves, així com
la vinculació de Vallirana com
a bressol de l’espeleologia
catalana.
1 panell gegant 3,50X1,50,m
alçada. Logo de la mostra amb
imatges superposades.
1 panell mida 2,30x1,20 m alçada.
Vallirana Bressol de l’Espelologia
Catalana. Primers exploradors del
club i del massis (Font i Sague i
Faura i Sans, etc.). Fotos històriques
i textos.
3 panells mida 1,50x1,50 m alçada
amb l’evolució de l’equipament.
Fotos de tres personatges vestits amb
l’equip d’espelologia des de 1890
fins als nostres dies.
2 panells mida 1x1,50 m alçada
amb Geologia - El Centre de
Tecnificació
2 panells mida 1x1,50 m alçada
amb l’Avenc dels Esquirols - Avenc
Font i Sagué - Avenc dels Topografs Avenc de l’Esquerrà.
2 panells mida 1x1,50 m alçada
amb l’Avenc de la Ferla i Forat de la
Ruda - Avenc de la Sivinota.
1 panell mida 1,50x1,50 m alçada
amb fotos de diferents coves de
Catalunya..
1 panell mida 1,50x1,50 m alçada
amb fotos de diferents coves de la
Mediterrània.
1 panell panoràmic gegant de
6X1,50 m amb una topografia
fotogràfica de totes les coves
del món.

El recorregut acaba amb els
audiovisuals realitzats
especialment per a la mostra.

Sala de projeccions amb tecnologia HD.
Audiovisual un viatge
subterrani sota l’horitzó.
S’han utilitzat fotos de les millors coves
del món i elaborat un text didàctic
entenedor per a tots els públics.
També s’ha s’ha editat un tríptic amb
la informació i els horaris.

Inauguració de la mostra
A l’acte, hi van acudir més d’un
centenar de persones, entre elles,
l’alcaldessa de Vallirana, Eva
Martínez, el regidor de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, Jordi
Milà, el president de la Federació
Catalana
d’Espeleologia,
Hilari
Moreno, el president del Centre
Excursionista de Vallirana, Jordi
Lluveras i el realitzador Victor Ferrer.

La celebració es va
iniciar amb la projecció
de l’audiovisual didàctic
“un viatge subterrani
sota l’horitzó” on
els presents van
poder conèixer les
característiques i
la difícil tasca dels
espeleòlegs, i va seguir
amb el descobriment
de la placa. Finalment,
tots els assistents van
poder visitar la mostra,
que van valorar molt
positivament.

18 a 21 h
Projecció de l’audiovisual
“Un viatge subterrani sota
l’horitzó” a les 18.30 h
19.30 h - 20.30 h
Visites concertades de dimarts a
diumenge de 10 a 14 h
Projecció de l’audiovisual “Un
viatge subterrani sota l’horitzó”
a les 10.30 h
11.30 h - 12.30 h
Preu per als socis del Centre:
0 € - No socis: 2 € - Per a grups
de 15 o més persones: 1,5 €
Visites de grup es faran a hores
concertades contactant:
cev@cevallirana.com
Visites turístiques per a grups i
escoles s’ha de contactar amb
l’Oficina de Turisme de Vallirana:
info@natturistic.cat
607 01 35 55
oficinaturisme@vallirana.cat
672 46 24 26

La mostra està situada al

de

Centre Excursionista de
Vallirana

S’ha filmat en vídeo HD en l’Avenc
del Geòlegs, l’Avenc dels Guerrilers,
l’Avenc Cabezas, l’Avenc Jordi
Verdiel, Font d’Armenal, la Cova
Lachambre i la Rivière Souterraine de
Bramabiau.

C. Major, 402 (Carretera
N-340 de Barcelona a
Vilafranca)

Vídeo Vallirana Bressol
l’Espeleologia Catalana.

Visites cada dimarts de

08759 Vallirana (Baix
Llobregat)
Tel. 93 683 26 61

L’alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez,
el president de la Federació Catalana
d’Espeleologia, Hilari Moreno i el president
del Centre Excursionista de Vallirana,
Jordi Lluveras.
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Exploracions subaquàtiques

Font Mentidora de
Perauba

Conca de Dalt (Pallars Jussà).

Joel Borrazás (GEB)

Exploració

Grup d’Espeleologia
de Badalona

Presentem els resultats de les
exploracions
subaquàtiques
que han permès superar el sifó
i la troballa de noves galeries a
la Font Mentidora de Perauba.
Aquesta cova passa a tenir 810
metres de recorregut i 21 de desnivell (+11/-10).
Sinònims (Font Mentidora de les
Freixes, Font Mentidora, … de les
Feixes)
Situació: Tm: Conca de Dalt
(Pallars Jussà).
Lloc: Llau de Perauba. Veïnat
d’Hortoneda
Coordenades: UTM (ETRS 89)
342411,4678553
Altitud: 1407 msnm
Espeleometria: Rec: 810 m. Des:
21(+11/-10) m. Fondària sifó – 6 m
(variable)

Accés
Arribats al veïnat d’Hortoneda
continuaren direcció Prat Montaner
per una pista forestal (recomanable
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4×4). Uns pocs quilòmetres després
passarem el torrent anomenat Llau
de Perauba, seguidament a la
dreta (n’hi ha una font) agafarem
una pista en pitjors condicions que
de seguida queda tallada pel mateix
torrent de la Font Mentidora.
Ja a peu, pujarem uns pocs metres

seguint la torrentera fins a la boca
de la cavitat.

Antecedents
Coneguda de vell antuvi per la gent
de la contrada degut a les seves
ocasionals i violentes expulsions
d’aigua, aquesta cova actua de tropplein de la font, actuant com surgència

SRB (sulforodamina B), que va
anar a sortir a una petita surgència
situada entre la cova i la carretera
(comunicació J.M. Victòria).
El 1979, membres del GEB
encapçalats per Daniel Gutiérrez
tornen a interesar-se per la cavitat
fent diverses visites (6).
El 1981 l’espeleobussejador del
GEB Diego Ferrer explora 50
metres de recorregut subaquàtic,
amb un desnivell de -5 metres (6).
Els membres del GEB R. Suárez,
J.L. Moldes, I. Ruiz, i J. Vilchez
aixequen una topografia de la cavitat
el 1983 (inèdita) (6).

intermitent (font mentidora).
La primera referència d’exploració
ens la dóna O. Escolà al bloc
BIOSP Associació Catalana de
Biospeleologia on fa referència
a una recerca biospeleològica
l’any 1952 acompanyada d’una
topografia que va restar inèdita.
Hi ha constància que també va ser
visitada el 30/9/59 per Francesc
Español, I. Fernández i E.
Schütte on van recol·lectar fauna
subterrània (1)(2).

El 1985 l’espeleosub Albert
Martínez de l’ERE-CEC relata:
“1983: a l’octubre es realitza
una inmersió a la Cova de la
Font Mentidora del Freixes
(Boumort), explorant 80 m de sifó (-7
m) i es troba una sala amb aire, amb
possibilitats de continuació” [sic] (7).
Hem d’anar fins al 2008 quant fent
una revisió de tota la cavitat, aixequem
una nova topografia i companys de la
Comissió Tècnica d’Espeleosub
de la Federació Catalana
d’Espeleologia tornen a explorar
el sifó, constatant l’existència de dues
càmeres d’aire i dibuixen un croquis
d’aquest tram (8). Així mateix, Josep
Pastor i Enric Lleopart (GEB) fan
una escalada a la Sala-diàclasi amb
la intenció d’accedir a una finestra
penjada, però degut a l’estat de
la roca no arriben, i es queden a
pocs metres del seu objectiu. Unes
setmanes més tard, un altre equip
del GEB format per Brauli Torres
i Xavier Soler, rematen la feina i
arriben a la finestra, que resulta ser
una concavitat de minses dimensions.

Descripció
Una boca de sostre baix (0,98 m)
amb 1,95 m d’amplada ens endinsa
en una galeria, força uniforme,
d’1 m d’alçada per 3 d’amplada.
La direcció és E-O. A uns 37 m
de recorregut trobem a la nostra
esquerra una galeria de 16 m de
fàcil trànsit que fineix en una petita
saleta on en el terra argilós es veuen
excavats petits caus de rosegadors. A
uns 6 m del començament d’aquesta
galeria, hi ha una gatera a la dreta
per la qual podem avançar uns 6 m
més.

Tornant a la galeria principal, tot
avançant 5 m trobarem una important
diàclasi orientada N-S, aquesta
que té 16 m de llarg per un metre
d’amplada. El sostre s’enlaira fins a
16 m, dels quals hem escalat 14 m,
fins a una petita finestra per veure
una possible continuació. Aquesta
diàclasi ha sofert un important
procés clàstic. En el seu final (punt
F de la topografia) s’observa un
petit engolidor. Als 4 m baixarem
un r-3,26 per accedir a la galeria
per on continua la cavitat, el sostre
s’eleva fins a 4 m. A 6 m, a la nostra
esquerra, hi ha una petita galeria
elevada que torna a la diàclasi.
Si es continua per la galeria
principal, i degut als blocs caiguts
del sostre, s’ha format una petita

La següent topografia va ser aixecada
per J.M. Victòria i E. Sabaté de
la SIE de Barcelona al desembre de
1964 (3)(4)(5).
En octubre de 1965 J.M. Víctòria
(SIE) i R. Canela i M. R. Viñas
(GEB) fan una coloració en la que
confirmen la relació entre el sifó i el
riuet de la gatera que hi abans del
mateix (3).
Josep Manel Victòria al 1967
fa una coloració, amb el colorant
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galeria superior sobre aquests, amb
un recorregut de uns 6 m. A uns
10 metres, la galeria principal és
interceptada per una altra diàclasi
que fa que aquesta giri cap al sud.
Aquí trobem una fissura impenetrable
per on se sent la remor de l’aigua del
riu subterrani.
Tot seguint la galeria principal, ens
trobem amb un tram d’uns 30 m on
hi ha força aigua entollada degut
a la presència de gurs. A la nostra
esquerra, hi ha un petit passatge que
circula paral·lel a la galeria amb
comunicació amb aquesta per tres
punts.
L’últim tram són 10 m de galeria
sorrenca que s’endinsen en el sifó (a
partir d’aquí vegeu la descripció de
l’exploració subaquàtica).

Exploració

A la dreta, hi ha una petita gatera per
on baixarem al punt més fondo de la
cavitat (-4 m) i arribarem al riuet que
prové del sifó. L’estretor del conducte
impedeix la progressió, observant-se
esfondraments des de l’última visita
feta el 1983.

Descripció del sifó feta per
l’espeleosub Josep Guarro (2008)
“En la immersió d’aquest passat
dissabte, probablement el nivell de
l’aigua estava una mica més baix
que la de 1983, ja que la profunditat
del sifó era sensiblement inferior a la
indicada i també la seva longitud.
A pocs metres de l’inici del sifó hi
ha una campana d’aire amb una
esquerda al sostre sense que sembli
oferir cap possibilitat de continuació,

Exploració i Topografia 2008
Enric Porcel, Lluís Moldes, Enric Llopart
Josep Pastor

tornant-nos a submergir, apareix
un conducte cilíndric d’uns 2 m de
diàmetre recobert de fang, que
suaument davalla fins la cota de
màxima profunditat.
En aquest punt el fil guia instal·lat
per l’Albert Martinez el 1983,
s’introdueix per una estreta gatonera
oberta al sòl del conducte, i
comença a remuntar. No obstant
abans d’entrar a la gatonera,
s’observa una evident xemeneia
remuntant, a l’esquerra, molt més
amplia. Veient aquest conducte molt
més ampli i evident que la gatonera,
vaig decidir instal·lar el meu carret
i vaig remuntar fins arribar a una
nova campana d’aire, també amb
les parets recobertes de fang. En un
dels extrems es podia apreciar el fil
de l’Albert, venint de l’altre costat,
lligat a un sortint de roca. Així doncs
aquest nou conducte també va a
parar a la campana descoberta per
l’Albert el 1983, sense quedar-me
clar si es pot continuar per algun
lloc. Caldrà retornar-hi en un altra
ocasió.” [sic] (8).
Text, Enric Porcel (GEB)

Un cop realitzades les comprovacions
del material, inicio la immersió,
a pocs metres hi trobo la primera
bombolla, la cavitat va descendint
lentament fins arribar a -5 m, moment
en el que arriba a la zona on la
cova té dos possibles continuacions,
la que continua per l’esquerra és la
que té el fil guia muntat per en Diego
Ferrer o l’Albert Martínez (no ho
sabem segur) aquest tram continua
per una mena d’esquerda que va
girant cap a la dreta fins arribar a
la segona bombolla, i la continuació
per la dreta, que es la secció que
va trobar en Josep Guarro l’any
2008.

Més recentment, el 9 de març de
2012, un equip d’espeleobusseig
del GEB torna a la cavitat, aquesta
vegada Joel Borrazás explora
la continuació i troba una tercera
bombolla on s’albira la continuació
d’una galeria seca, heus ací el seu
relat:

9 de març de 2012
Després de la immersió al forat de

Font Mentidora de Perauba
Sifó 1

Sifó 1
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l’Or, fem nit al Pallars i a l’endemà
decidim anar a revisar el sifó de la
Font Mentidora dels Freixes
(Imma Mochón, Xavi Soler,
José Amaya, Joel) aquest sifó
havia estat explorat parcialment per
en, Diego Ferrer (GEB) 1980,
Albert Martínez (ERE) 1983 i
per en Josep Guarro (Comissió
Tècnica d’Espeleosub) 2008.
aquest cop hem dut dos ampolles de
10l a 220bar i un vestit humit

A. Martinez 1985
D. Ferrer
J. Guarro 2008

Aquesta és una opció més apropiada,
així que agafo aquesta opció, és una
mena de xemeneia d’uns 2 m de
diàmetre amb les parets cobertes de
fang, no n’hi cap fil guia instal·lat i té
un recorregut d’uns 6 m. Instal·lo el
meu carret i començo a pujar mentre
les bombolles que el regulador deixa
anar van embrutant tota la secció, en
arribar a la bombolla veig uns metres
enllà, al final del fil guia del Diego o
de l’Albert, passo un petit obstacle
per arribar fins al fil guia antic,
observo que la cova té continuació.
En aquest tram la cova té unes
dimensions d’uns 2 m x 4 m, i
va continuant sense agafar gaire
fondària. Vaig avançant recorrent el
sifó que es força sinuós fins que el fil
del carret s’acaba,
Observo que un parell de metres més
enllà n’hi ha una altra bombolla.
Trec el cap a fora l’aigua i veig que
la part submergida acaba aquí. Al
final de la galeria seca es veu una
possible continuació, vaig sòl i crec
que es més segur no desequipar-me i
tornar-hi amb un company.
La temperatura de l’aigua es força
freda i tinc les mans gelades, així
que decideixo que és l’hora de
tornar. El camí de retorn cap a la
segona bombolla és força net, però
la tornada per la xemeneia que va
trobar en Josep és complicada
degut a la poca visibilitat, i decideixo
tornar pel fil antic. En total he estat
45 minuts dins l’aigua, amb una
temperatura de 7ºC i una fondària
Màxima de -7m.” (9)

En breu haurem que tornar per
comprovar si existeix una continuació
per la tercera bombolla i aixecar la
topo. De nou, gracies a tots, i en
especial al Xavi, Imma, José.

Aquest dia vam anar a la Font
Mentidora Jordi Pascual, Joan
Pericon, Carles Ramoneda i
Joel Borrazás.

i jo continuem a peu per la galeria,
és una galeria peculiar, una mena de
fissura per la qual corre un riuet com
si fos un barranc, està plena d’arestes
i pedres punxerudes que ens poden
tallar el vestit sec fàcilment. una
galeria lenta d’avançar. Al cap d’uns
metres ens trobem un riuet que es
perd en unes esquerdes, creiem que
aquesta es la pèrdua que aporta
aigua a la Font.

Després de traginar el material, el
Carles i el Joel van iniciar la immersió
amb l’objectiu de topografiar el
primer sifó i arribar al final per veure
si la cova continua per la part àrea.
D’anada vam topografiar la cavitat,
a l’arribar al final del sifó ens vam
desequipar i descobrir que la cova
continuava per una galeria que n’hi
ha a la dreta, aquesta galeria no es
podia veure des de l’aigua, el Carles

Continuem explorant la cavitat,
sembla que arribem a un altre sifó,
però és un llac, que cobreix fins
les axil·les, seguim… i la cova va
remuntant a poc a poc. Al fons de la
galeria recta trobem el segon sifó, el
revisem amb les llanternes i sembla
que continua cap a la dreta, aprofitem
per prendre imatges i tornen cap a
fora on el Jordi P. i el Joan P. ens
estan esperant. Ja fa més de 2 hores

8 agost del 2012

Galeria Sam de Tremp
Sifó 2

Pèrdua del Sifó 2

Exploració i Topografia 2012
Joel Borrazás GEB
Eliseo Belzunce Club Otxola
Carles Ramoneda
Sifó 2

Galeria Sam de Tremp
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2012
Jordi Pascual, Joan Pericon
(SAM-Tremp). Carles
Ramoneda. Eliseo Belzunce
(GE Otxola). Joel Borrazás,
Inmaculada Monchón, Xavier
Soler i José Amaya (GEB)
Dibuix topografia, Jordi Llorca
(GEB)
Fotografies, Jordi Pascual, José
Amaya, Joan Pericon, Eliseo
Belzunce, Joel Borrazás
Text, Joel Borrazás (GEB)
Grup d’Espeleologia de
Badalona

que vam iniciar la immersió, és hora
de tornar. Expliquem la troballa als
companys i anem a celebrar-ho amb
un bon àpat.

Exploració

8 octubre del 2012
Avui anem a la cova Joan Pericon,
Jordi Pascual, Joel Borrazás i
Eliseo Belzunce.
Iniciem la immersió amb l’objectiu
d’acabar de recopilar dades del sifó
1 i anem equipats amb el Distox i
el clinòmetre per tal de realitzar la
topografia a la part aèrea, després
d’un parell d’hores tenim totes les
dades recopilades fins al segon sifó i
decidim batejar aquesta galeria com
“SAM de Tremp” en agraïment als
seus membres pel suport que sempre
ens han donat.
Ara… és el moment de traginar
el material de submarinisme entre
els sifons, és fa feixuc moure’s per
aquesta cavitat i cal anar amb
compte de no fer-li un tall al vestit

sec. Iniciem la immersió al sifó 2, als
pocs metres el sifó s’acaba. En part
és una decepció, ja que hem dedicat
força estona a traginar el material i
resulta que el sifó pràcticament el
podríem passar a pulmó.
Després del sifó 2, la cova continua
amb una morfologia més abrupta,
és com una mena de barranc per on
corre un riu de petites dimensions,
cada cop més estret fins arribat a
un punt en què no ens és possible
avançar més, des d’aquest punt
s’observa que la cova no té
continuïtat practicable.

Participants
2008
Josep Antoni Pastor, Enric
Porcel, Josep Lluís Moldes, Enric
Lleopart, Inma Monchón, Brauli
Torres, Xavier Soler (GEB),
Josep Guarro (SIE), Mireia Bolta
(†) (GIEG), Hilari Moreno (ERECEC) i A. Baucells (SIS).
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Exploració i estudi
de l’Avenc del Boix
Grup d’Estudis
Subterranis del Garraf

HISTÒRIA
A principis de l’any 2003, l’històric i
reconegut espeleòleg Lluís Muntan
Engberg localitza, mentre cercava
sense èxit l’Avenc Lenin, una
boca de grans dimensions al vessant
sud del turó de La Pleta Xica,
quedant sorprès que una boca
d’aquelles mides hagués passat
desapercebuda fins aleshores. El 29
de març del 2003, el mateix Lluís
Muntan, acompanyat dels seus
fills Elena i Rafel (GES–CMB)
i de Josep M. Miñarro (SIE–
CEA) portaven a terme la primera
exploració del pou d’entrada.
Onze anys després, a principis de
l’any 2014, membres del Grup

Abundància d’espeleotemes a tota la cavitat, indicatiu de paleoclimes càlids i humits.
d’Estudis
Subterranis
del
Garraf (GES-Garraf) decideixen
revisar de nou la cavitat, i practiquen
una desobstrucció de grans blocs
de roca en un racó del fons del
pou d’entrada, i accedeixen a tot
el conjunt de noves galeries que es
coneixen actualment de l’avenc.
Es topografia la cavitat el març
del 2014, i durant l’exploració
es
troben
abundants
restes
paleontològiques, la qual cosa serà
comunicada a l’Institut Català de
Paleontologia. Actualment l’avenc
continua en fase d’exploració, i
forma part de diferents estudis a nivell
biospeleològic, paleontològic
i geològic.

SITUACIÓ
L’Avenc del Boix es troba al
municipi de Begues, comarca del
Baix Llobregat, provincia de
Barcelona. Les coordenades en
Datum ETRS89 són: 31T 408192,

4572328, i s’obre a 470 metres
sobre el nivell del mar.
Sortint del Pla de Querol, seguim
la pista que surt del Campgràs, pel
vessant oest de La Morella, continua
en direcció a Begues. En passar la
capçalera del Fondo del Bruc es
troba una pista de manteniment de
la línia elèctrica a l’esquerra, que
es dirigeix cap a les Penyes de
l’Àliga i passa propera al Pou del
Bruc. A uns 200 m del desviament,
a l’esquerra, hi ha un petit corriol
molt embardissat que passa per
una bassa i ja pràcticament perdut
s’enfila cap a la Pleta Xica. Un cop
dalt del cim del turó cal baixar uns
35 m de desnivell cap al Fondo del
Bruc, fins trobar l’àmplia boca de
l’avenc al vessant dret del Fondo del
Bruc, 100 m per damunt del tàlveg
i justament en oposició a la Riera
del Ginebró, on hi ha l’avenc de
Sant Cristòfol.

Exploració

Resum
En el treball següent s’exposen
les tasques de l’exploració de
l’Avenc del Boix durant l’any
2014. L’exploració d’aquest
avenc ja conegut i descobert per
Lluís Muntan l’any 2003 hem
obtingut sorprenents resultats
tant a nivell paleontològic
(restes de cérvol (Cervus elaphus),
cabirol (Capreolus capreolus) i bisó
(Bison sp), com biospeleològic
(pendents dels resultats a nivell
filogenètic dels exemplars de
Troglocharinus Ferreri.
Aquesta exploració fa que
dels 6 m de fondària i 12 m
de recorregut inicial es passin
als 27 m de fondària i 253 m
de recorregut actuals, que
possiblement es superaran en
posteriors exploracions.
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Descripció de la cavitat

Exploració

La boca és un antic engolidor de
grans dimensions (7 x 2,5 m). Pel
llavi inferior es penetra en un pou de
6 metres de desnivell que dóna accés
a una àmplia base. En el racó SO
trobem l’accés a les noves galeries, un
pas inclinat i de sostre baix, després
del qual trobem una cambra inclinada
i allargada, la Sala Joan Ramia,
a partir de la qual surten una sèrie
de derivacions a dreta, esquerra i en
sentit ascendent, de recorregut molt
complex i força concrecionat, amb un
recorregut important dels conductes
(més de 250 m hores d’ara). A la
zona de més fondària (-27 m) trobem
la Sala del Ratpenat, que és la
de més grans dimensions de tota la
cavitat (8x2 m de base, arribant als
10m d’alçada en alguns punts). La
abundància d’espeleotemes i els
freqüents els recobriments parietals
vermellosos ens indiquen un procés
de generació en climes més càlids
i humits. En els punts encara lliures
d’aquest abundant procés litogenètic
que caracteritza la cavitat, trobem
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nombroses mostres dels primitius
processos de dissolució – corrosió,
que mostren fins i tot algun exemple
de flux ascendent.
Des del punt de vista estructural,
ens trobem davant d’un cas molt
interessant i poc freqüent al Massís
del Garraf. Deixant de banda el
pou d’accés (col·lapsat als 6 metres
de fondària i pendent encara
d’una molt feixuga desobstrucció),
el desenvolupament de la cavitat
està totalment condicionat per una
estructura de capbussament d’entre
30 i 35 graus, subdividida per l’acció
dels recobriments estalagmítics que
alhora oculta el procés clàstic anterior.
Un cas semblant a aquest, tot i que
de dimensions molt més reduïdes,
el trobem a la Cova-avenc de la
Troneda, també al terme municipal
de Begues.

BIOSPELEOLOGIA
Es realitzen les prospeccions fent
mostrejos d’espècimens biològics
mitjançant diversos mètodes de
captura i observació (trampes
d’esquer, mostreig manual, etc.).
Les trampes amb esquer (pit falls)
s’empren generalitzadament a les
prospeccions del medi subterrani,
al maximitzar les possibilitats de
capturar la fauna d’artròpodes que
habiten en aquest medi.

PALEONTOLOGIA
Durant el transcurs dels mesos
d’octubre i novembre de 2014,
professionals de l’Institut Català
de Paleontologia i la Secció
Villalta
de
la
Federació
Catalana
d’Espeleologia
acompanyats per espeleòlegs del

Grup d’Estudis Subterranis del
Garraf, han dut a terme una sèrie
de prospeccions paleontològiques
al Massís del Garraf amb l’objectiu
de localitzar nous jaciments que
puguin contenir restes fòssils del
Pleistocè inferior i mitjà.
Aquesta intervenció s’emmarca dins
del projecte de recerca quadriennal
2014/100589 de l’Institut Català
de Paleontologia titulat ‘Dinàmica
de poblacions i impacte dels canvis
climàtics en les associacions de
grans mamífers del Pleistocè inferior
i mitjà de Catalunya: 2014-2017’
del qual el Dr. Joan Madurell i
Malapeira
n’és l’investigador
principal.
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Aquesta notícia és el resum
d’un complet treball de 27
pàgines
amb
importants
aportacions d’interès que es
pot descarregar a l’adreça
següent:
http://ges-garraf.blogspot.
com.es/2015/06/exploracio-iestudi-de-lavenc-del-boix.html

