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1. Introducció
A finals dels anys 60, a Sabadell, dins del col·lectiu
espeleològic, hi havia dues zones dexploració. Una a més
de 800km (el desfiladero de la Hermida a Cantàbria) i laltra
a escassos 300km (la vall de Benasc a Osca). Les dades
canten, per arribar a Benasc, amb els bòlids daquell moment,
els inoblidables SEAT 600, sinvertien unes 6h, però per
arribar a Cantàbria, el temps es multiplicava acostant-se a
les 24h. La sort espeleològica va somriure a ambdues zones,
a Benasc es va localitzar la Cova dAlba i a Cantàbria, el
Pozo del Infierno. Passaren els anys i les exploracions es
portaven en paral·lel. A mitjans dels 70 un desgraciat
accident va acabar amb un dels SEAT 600 a les aigües del
riu Deva i els espeleòlegs a lhospital (la recuperació dalgun
dells va durar més de 4 mesos dhospitalització). Aquest
fet va marcar el futur de les campanyes a la Hermida,
shavien topografiat ja més de 2km de recorregut i les
exploracions es trobaven aturades al caos de blocs terminal.
Així doncs, els perills de la carretera pogueren més que la
certesa de que el Pozo no havia donat tot el que podia
donar de sí i lentament sanà abandonant lexploració
sistemàtica de la cavitat.
Els actuals integrants de lEspeleo Club Sabadell, ens hem
format com espeleòlegs a Benasc, continuant lexploració
de la zona del Sistema dAlba. Però sempre hem escoltat
de boca dels antics membres de la secció els següents
comentaris:
- el Pozo ha estat el millor que mha passat
com espeleòleg
- Alba és dura , duríssima i atlètica , el
Pozo és ample i amè
- Sabadell té una assignatura pendent , el
Pozo
Amb aquests comentaris als nostres caps i amb la companyia
del Miquel Comes, (el que va estar 4 mesos a lhospital)
lestiu del 2002 després de lacostumada campanya a
Benasc, vàrem fer una visita turística al Pozo del Infierno.
La nostra sorpresa fou immensa !!! ¿Com havia pogut
estar aquesta exploració aturada tants anys ?. Daquesta
forma i donat que ni les carreteres ni els cotxes són el que
eren als anys 70, va germinar al nostre interior una obligació

ineludible, lexploració tenia que continuar
Així doncs, ens vàrem disposar a reprendre els treballs i
ens assabentàrem que des de lany 81 un altre grup, lactual
Bathynellidae, tenia la titolaritat de la cavitat, inclosa dins
una gran zona que agafava des del riu Deva fins al Nansa
incloent part Asturiana i Càntabra. Ens posàrem en contacte
amb ells i després de nombroses gestions, sarribà a lacord
de segregar la zona dinfluència del Pozo del Infierno,
recuperant així la titolaritat de lexploració.
Fig. 1: Mapa de situació de la zona en el seu entorn

2. Situació geogràfica de la zona dexploració.
La zona de treball, coneguda com el Puerto de las Llaves,
està situada a la part més occidental de Cantàbria i forma
part del terme municipal de Peñarrubia. La part oest limita
amb el Desfiladero de la Hermida que, alhora, fa de
frontera amb Astúries. Al sud limita amb la carretera CA6314 i amb el riu Navedo. El límit Est el forma la pista
forestal que porta del poble de Roza fins el Puerto de las
Llaves i després la Canal de los Corinos i finalment el
límit nord està format per la Canal de Sozaleras fins que
arriba a interceptar el Desfiladero de la Hermida (Fig. 1).
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3. Història de les exploracions

que arrenca de la Galeria de la Sorra (S.E.S. Talps, 1971).

1969 Durant la setmana santa, quatre membres del
S.E.S.T.C.E.V. (Secció dEspeleologia Talps del Centre
Excursionista del Vallès) de Sabadell sendinsen en una
cova conduïts pel pastor Manolo Caracol (Foto 1), que
prèviament havia entrat en solitari fins al Tub del Vent, i
la bategen amb el nom de Pozo del Infierno. Sexplora
la cavitat fins la Sala del Riu, que es troba a -85 metres on
no troben continuació. Durant el mes juliol del mateix any,
amb un grup més nombrós, es munta un campament de
cinc dies a la Sala del Bivac, propera a lentrada.

1971 Durant lestiu es davalla i es topografia un pou de
20 metres que posa fi a la Galeria de lEsperança i que fa
daquest indret el punt més baix de la cavitat amb -105
metres (E.C.S. 1973).

Fig. 2: Topografia del Pozo del Infierno al 1970.

Durant aquests dies es fa la primera topografia de la cavitat
i gràcies a una escalada a lanomenada paret CAS, de la
Sala del Riu, es troba la continuació de la cavitat i es
descobreix la Sala del llac, Sala dels Quatre, Galeria Talps,
així com la Galeria dels blocs i la Galeria del Romanaix que
conflueixen a un sifó anomenat Llac de la Morena (León J.
1997 y (E.C.S., 1973). El desenvolupament de la cavitat
arriba als 2057 metres (Fig.2). Durant aquest mes de juliol
també sexplora la cova de Candua i varis avencs al Puerto
de las Llaves, dels quals cal destacar la Torca de las
Porquerizas de -75 metres, i la Torca de Columbrus de
-90 metres, que va ser explorada el mateix dia que lhome
trepitjava la lluna per primer cop (S.E.S Talps, 1971).
Foto 1: Espeleòlegs del grup Talps amb el Sr. Caracol

1970 Diversos membres de lE.C.S (Espeleo Club Sabadell)
de la Unió Excursionista Sabadell, nou nom de lentitat, fan
una altra estada durant lestiu, aquesta vegada de tres dies.
Gràcies a un nivell més baix de laigua que lany anterior
aconsegueixen superar el llac de la Morena i trobar a
continuació un altre llac duns 100 metres de longitud (Llac
de la Verola) que acaba en un caos de blocs. Lúltim dia
es descobreix una petita galeria, anomenada de lEsperança,

1974 Amb una escalada a la Sala dels Pallers es dóna
lexploració pràcticament per acabada. El recorregut estimat
és de 2157 metres (León J. 1997).
1981 a 2002 Al 1981 el grup Bathynellidae de Madrid,
adquireix la titolaritat de la zona que
queda inclosa dins duna de molt més
gran. Fruit de les seves prospeccions
i dins dels límits de la nostra actual
zona, cataloguen unes 15 cavitats.
(Camacho A.I., Puch C. (2003)
2002 A finals de lany 2002 lEspeleoClub Sabadell sol·licita permís a la
federació Càntabra per reprendre les
exploracions a la cavitat del Pozo del
Infierno, permís que va ser concedit
malgrat que aquesta cavitat estava en
aquell moment dins la zona dexploració
del grup Bathynellidae de Madrid.
2003 Durant el mes de febrer de 2003
es fa una primera pujada i visitem les cavitats del Pozo
del Infierno, Cova de Candúa i Torca de Candúa. El mes
dabril sinicien les tasques dexploració i mentre es realitzava
una poligonal exterior entre la cova de Candúa i la del Pozo
del Infierno, es localitza una esquerda entre uns blocs a
uns 100 metres al NW de la boca del Pozo del Infierno
i quasi a la mateixa alçada. Després dapartar els blocs
saccedeix a un pou de 6 metres que porta a un laberint
de galeries amb un desenvolupament de més de 500 metres.
Mentre un grup topografía la cavitat, que es batejada com
Cova Carmes, un segon grup troba una gatera des del ramal
dels gours del Pozo del Infierno que comunica acústicament
amb una xemeneia descendent de 2 metres situada a la
cova de les Carmes malgrat que no es pot realitzar la unió
física a causa de tractar-se dun pas extremadament estret.
Durant la Setmana Santa del mateix any saconsegueix
unir la cova de Candúa amb la cova de les Carmes també
a través duna xemeneia molt estreta de 5 metres de
longitud que no permet el pas als espeleòlegs i es comença
a fer una nova topografía de la cavitat del Pozo del Infierno.
A la cova Carmes es localitzen restes de Ursus arctos que
són recollits i cedits al Museu de Prehistòria de Santander
(Foto 2).

Foto 2 : Entrega de restes
de Ursus arctos al museu de
Prehistòria de Santander
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Durant el pont de Sant Joan sarriba al punt més baix al
Pozo del Infierno situat a 109 m on es comença la
desobstrucció dun pas estret. Paral·lelament es localitza
una tercera entrada a la cova de Candúa mentre es realitzava
una nova topografía. El desenvolupament de Candúa al
finalitzar la nova topografía és de 412 metres. Durant la
campanya destiu es continua amb la nova topografia del
Pozo del Infierno i saconsegueix unir físicament la cova
Carmes amb aquesta cavitat després de forçar el pas estret.
Es proposa el nom de Sistema Caracol al conjunt de
galeries resultants de la unió del Pozo del Infierno amb
la cova de Candúa i la cova Carmes, no només perquè el
Sr. Caracol va ensenyar-nos el Pozo lany 1968 sinó perquè
va ser un personatge molt carismàtic al poble de la Hermida.
(E.C.S., 2004 i Farriol, J. 2004).
2004 Durant la campanya destiu sacaba la topografia de
quasi tota la part coneguda de la cavitat del Pozo del
Infierno que assoleix per si sola un desenvolupament de
3.200 metres.
També es torna a pujar fins al gran balcó de la sala dels
Pallers en el que sarribà lany 1974. A partir daquest punt
es realitza una escalada de 35 metres per una colada que
baixa duna gran finestra que sembla ser la continuació del
gran conducte de la galeria Caracol però aquest queda
obstruït per colades estalagmítiques amb enormes gours.
Des daquest punt la panoràmica de les gegantines
formacions que donen nom a la sala és increïble (Foto 3).
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2005 Durant la campanya destiu realitzada durant la primera
quinzena dagost es centren els treballs a la cova de les
Carmes connectada el 2003 amb el Pozo del Infierno i
es deixa ja totalment explorada i topografiada amb un
desenvolupament de 638 metres. Pel que fa referència al
Pozo del Infierno els treballs es centren amb la
desobstrucció del pas bufador de la sala Talps, tasca per
la qual sentra un generador de gasolina, trepant i martell
pneumàtic. Un cop obert el pas es localitza un caos de
blocs darrera que ens obliga abandonar tot intent de
desobstrucció per la perillositat de despreniments. Després
de realitzar tres escalades més sense èxit i dacabar totalment
la topografia del sistema Pozo del Infierno-Carmes-Candúa,
que assoleix un desenvolupament de 4463 metres (Fig. 3),
es donen per acabats tots els treballs a aquesta part inferior
del massís.
2006 Durant aquest any es centren tots els treballs a la
zona dabsorció situada al Puerto de las Llaves a la recerca
duna entrada superior al sistema que de trobar-se podria
arribar a tenir un desnivell de fins a 800 metres.
Gràcies a la campanya destiu i quatre anades més aprofitant
dies de pont, linventari augmenta fins a 60 cavitats
catalogades, de les quals cal destacar la Torca de Carrasua
amb -98 metres (Fig. 5), la Torca de Treslajorá-2 de -85
metres (Fig. 6) i la Torca del Tánago-4 de -47 metres.

Foto 3: Sala dels Pallers
(sala de las Hacinas)

Fig. 5: Topografia de la Torca de Carrasua

A finals dany es realitzen varies escalades sense èxit,
sarriba a un pas impenetrable a la pèrdua del riu després
de forçar el pas estret a la cota de 109 metres i es
comença la desobstrucció dun pas amb evident corrent
daire a la Sala Talps que promet ser la continuació de les
esperades galeries fòssils de la cavitat. El desenvolupament
del Sistema Caracol assoleix els 4330 metres.

Les tres cavitats estan quasi alineades amb el Sistema
Caracol donat que es troben sobre la mateixa falla i segur
que tenen relació hidrogeològica amb ell, però lenemic
comú que ens trobem a tots elles és la gran quantitat de
formacions que arriben a segellar completament els conductes
i pous de les cavitats.
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es descobreix una sala fòssil de la qual arrenca un altre sifó
bastant més ample i profund que queda pendent per aquest
2007. Simultàniament per sobre el primer sifó es realitza
una escalada fins a una petita finestra de la qual arrenca
una galeria ascendent que ens porta a una altre sala fòssil
amb interessants formacions de color blau turquesa degudes
a tincions de coure.
No és possible de moment connectar aquestes galeries
fòssils amb les existents darrera el sifó per la qual cosa no
es pot superar per sobre aquest primer sifó (Fig. 7 i foto
4).
Foto 4: Galeria subaquàtica de Rio Blanco

Fig. 6: Topografia de la Torca de Treslajorá-2

Durant els darrers dies de la campanya destiu i després
dun gran treball de desobstrucció saconseguí entrar a una
surgència nova, situada uns 300 metres a lEst del poble
de Roza i que aboca les seves aigües al riu Navedo. El
Negro, pastor que ens havia ensenyat la surgència, ens
va explicar que és coneguda amb el nom de Río Blanco
donat que en crescuda laigua surt dun color blanquinós.
Després de baixar tres metres entre blocs, es remunta un
meandre actiu durant uns 20 metres i sarriba a un sifó de
4 metres de diàmetre. A principis de desembre sorganitza
una primera immersió que permet superar aquest
impressionant sifó de 50 metres de recorregut i una
profunditat màxima de 7 metres. A laltre costat del sifó

4. Descripció geològica de la zona dexploració

Geològicament la zona del Puerto de las Llaves forma
part de la serralada cantàbrica on afloren materials paleozoics,
bàsicament carbonats del carbonífer, que van ser sedimentats
sobre un plataforma marina relativament estable en la que
es van acumular més de 1000 metres de roques calcàries.
Lestructura i el relleu actuals de la zona Cantàbrica són el
resultat de la superposició de les orogènies Varisca (o
Hercínica) i Alpina, que van tenir lloc durant el Carbonífer
i Terciari, respectivament. La deformació varisca va suposar
la compressió i lescurçament de lesmentada
conca sedimentària segons una direcció N-S.
Els sediments acumulats a la conca, ja
transformats en roques, es van fracturar incapaços
de resistir les pulsacions tectòniques produint
encavalcaments de direcció
Fig. 7: Topografia de Río Blanco
predominantment E-O i es van apilar uns
fragments sobre els altres, produint-se
mineralitzacions a algunes de les fractures.
Daquesta manera es va reduir dràsticament
lextensió de la primitiva conca però es va generar
un fort relleu que va transformar el mar carbonífer
en una regió daltes muntanyes. La serralada
varisca va ser destruïda per lerosió en pocs
milions danys.
Durant lOrogènia Alpina, el vell sòcol varisc es
veu novament aixecat a tot el marge cantàbric,
donant lloc a relleus que segueixen un traçat
paral·lel a la costa atlàntica. La intensa erosió
daquests relleus alpins durant el Terciari, va
anar desmantellant aquests blocs ja des de linici
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surgències topogràficament cada cop més baixes i provocant
un descens paulatí del nivell freàtic daquest sistema càrstic.
Cada un daquests episodis de sortides daigua del sistema
va estar format per varies surgències funcionant algunes
delles probablement només en intervals de fortes pluges
en els que el nivell freàtic pujava per sobre del nivell de
base.
El nivell més antic situat 420 metres per sobre el nivell del
mar i 350 metres per sobre del riu Deva, va estar format
per quatre surgències. Tres delles es troben en la cova de
Candúa i una situada en el nivell superior de la cova Carmes
encara que actualment aquesta última no comunica amb
lexterior donat que està segellat per colades estalagmítiques.
Malgrat tot aquesta va ser la principal delles donat que
abocava les aigües del gran canó de la cova Carmes que
és el conducte principal daquest nivell més antic del sistema.
Les tres sortides de la cova Candúa que es trobarien
topogràficament uns metres per sobre i en definitiva tota
la cova de Candúa possiblement només van actuar com a
sobreeixidor del gran canó de la cova Carmes, trobant-se
el punt dunió entre ambdues coves en una xemeneia estreta
que uneix el sostre de lesmentat canó de Carmes amb la
part més baixa de la cova de Candúa, sent tota ascendent
des daquest punt fins a les seves tres entrades.
El segon nivell de surgències es troba topogràficament a
390 metres sobre el nivell del mar i estaria format per
lentrada al "Pozo del Infierno" i per dues entrades situades
als nivells inferiors de la cova Carmes la principal de les
quals actualment es troba segellada per una tartera procedent
de lexterior cimentada per calç. Al començar a funcionar
aquest segon nivell, el gran conducte del pis superior de
cova Carmes va deixar dactuar com a tub freàtic i laigua
va començar a encaixar-se formant un profund canó (Foto
5). Tant les surgències del nivell un com les del nivell dos
es caracteritzen per presentar, abans de sortir a lexterior,
conductes ascendents de més de 30 graus.

Fig. 8: Mapa geològic
de làrea del Sistema
Caracol

Fig. 9: Tall geològic
transversal del
Sistema Caracol

del seu aixecament i els cursos fluvials van anar encaixantse en el bloc calcari creant fantàstiques gorges com les del
Desfiladero de la Hermida (Marquínez, J. y L. Adrados,
2000) i obrint cursos subterranis com el del sistema Caracol.
La xarxa de 4.463 metres de galeries que formen part
actualment del Sistema Caracol sobren pas a través
duna falla inversa de direcció E-O en la que el bloc nord,
format per ortocuarcites blanques amb trams pissarrosos
de lOrdovicià inferior conegudes com Formació Barrios
(Compte, 1959), encavalca sobre el bloc sud on afloren en
superfície calcàries blanques de gra fi que a la part superior
són bretxoides de color rosat amb intercalacions vermelles
noduloses del Westfalià (Carbonífer superior). Els materials
de lOrdovicià inferior formen un plec anticlinal bolcat cap
al nord i per la seva mineralogia són poc solubles i per tant
difícilment carstificables (Fig. 8 y 9).
5. Evolució hidrogeològica del Sistema Caracol
El Sistema Caracol ha tingut una evolució hidrogeològica
marcada al menys per quatre episodis de surgències diferents
durant el Terciari i Quaternari com a conseqüència del
progressiu encaixament del riu Deva en el "Desfiladero de
la Hermida". La profundització del "Desfiladero" ha anat
interceptant successivament nivells inferiors de galeries
inundades del curs subterrani obrint daquesta manera

Foto 5: Canó de la cova Carmes

Exploracions
El tercer nivell de surgències es troba topogràficament
130 metres per sobre el nivell del mar i formarien part
daquest nivell la cova Auria-1 (cova del Pont) i la cova
Auria-2 que abans de fossilitzar-se connectaven luna amb
laltra. La major delles, la cova Auria-1, presenta una gran
quantitat de sediments que són els responsables que
actualment la cova només tingui un recorregut de 60 metres.
Per últim el nivell actual de surgències es troba uns metres
per sobre el riu Deva i a 75 metres per sobre el nivell del
mar. En règim normal laigua surt un metre per sobre el riu
entre uns blocs situats just sota el pont del "Coto del
Infierno", però en episodis de crescuda (Foto. 6), laigua
surt de diferents forats situats uns sis metres per sobre el
Deva.

30
Fig. 10 i 11: Diferents episodis

Foto 6: Sala del Riu del
Pozo del infierno en
crescuda

per -llevarnos como a su rebaño- al Negro per ensenyarnos que -no hay piedra que se resista a su mazo- a Diminuto,
Tranqui, Ramon i Miguel per -ser como son- i al Chucho por su filosofía y buen humor 
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