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G. E. Rubí

Començant el
descens del P346

SIMA

DEL

TEJÓN
P 346m

MASSÍS DEL PORRACOLINA  CALSECA (CANTABRIA)

es va acabar massa aviat, a -200m. No obstant, estàvem
convençuts del que feiem, era qüestió de temps trobar
una altra cavitat més gran.
Va ser el dia 6 de desembre, pel pont de la Constitució,
quan per fi es va trobar una gran cavitat amb un gran
pou. Quelcom tantes vegades somiat i perseguit pel
grup als massissos del Pirineu.
RESUM DE LES CAMPANYES REALITZADES A LA
ZONA

L'any 2004 eren quatre les campanyes que el grup havia
fet a la zona. En aquella època shavia aconseguit explorar
un bon nombre de cavitats, destacant la PO-5, Torca del
Porracolina, de 200m de desnivell. Aquesta cavitat va
significar un abans i un després, intensificant la prospecció
per la zona del Porracolina i pels seus voltants, anomenada
per nosaltres com zona PO. Aquí havíem trobat els avencs
amb més desnivell i el major nombre de cavitats respecte
altres zones. A més, trobàvem forats bufadors impracticables
i altres penetrables, que indicaven que alguna xarxa important
de galeries es mou per sota del pic. Sintentava treballar
sistemàticament, mirant-ho tot, sempre prioritzant per
sectors, fins el descobriment del PO-5. Va ser un èxit, però

2001
Aquesta és la primera presa de contacte amb la zona,
totalment desconeguda per a nosaltres. Es comença
localitzant els pics més importants: Cueto Cabrones,
Carrio, Pizarras i Porracolina, i es prenen com a punt
de referència per subdividir la zona en quatre àrees de
treball: A) Zona CC, B) Zona CA, C) Zona PI, D) Zona
PO.
Aquesta primera campanya destiu es dedica a la
prospecció per les penyes de Cueto Cabrones i pel pic
del Carrio, arribant a catalogar les següents cavitats: CC1
de 76m. de recorregut, CC2 de -20m., CC3 de -12m., CA1
de -25m., CA2 de -12m., CA3 de -21m., CA4 de -15m.,
CA5 de -23m., CA6 de -23m.
Es localitza la cova del Hoyo Salcedillo i sexploren les
galeries daccés.
2002
Aquesta campanya quedarà marcada pel mal temps
predominant durant tot lestiu. Tot i això, es fa prospecció
penosa pel Porracolina, amb la inesperada recompensa del
descobriment dun important avenc, el PO5.
Cavitats catalogades durant aquest any: CA7 de -20m.,
CA8 de -18m., CA9 de -19m., CA10 de -27m., PO1 de -
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PO20 de -85m., PO21 de -25m., CC4 -41m.
2006
La Sima del Tejón acapara tots els esforços, sent necessari
fer un bivac en campanya.
Cavitats catalogades: PO17 de -190m. (exploració en curs),
PO18 de -501m. (exploració en curs), PO22 de -125m.
DIARI DUN DESCOBRIMIENT.
CONSTITUCIÓ 2004

60m., PO2 de -52m., PO3 de -18m., PO4 de -21m., PO5
de -80m.(exploració en curs), PO6 de -24m.
2003
Les sortides daquest any són dedicades pràcticament a
lexploració del prometedor avenc PO5, acabant la topografia
a lestiu.
Donada la importància de les cavitats trobades a la zona
del Porracolina, es decideixen realitzar prospeccions
sistemàtiques, sent lobjectiu de la campanya destiu.
Cavitats catalogades: PO5 de -200m., PO7 de -38m., PO9
de -25m., PO10 de -113m., PO11 de -30m., PO12 de més
de 500m. de recorregut (exploració en curs), PO14 de 25m., CC4 de -25m. (exploració en curs).

Dia 5 de desembre. La boira envaeix tota la vall de Calseca,
impedint la visibilitat. A mig dia, aprofitem una treva que
dóna la boira per sortir de lalberg i anar cap al Porracolina
a prospeccionar. Trobem dos avencs amb restes de pintura,
en els prats propers a la Porra, que descendim però acaben
de seguida. No gaire lluny, trobem un forat bufador, però
no podem descendir-lho per la seva estretor, ja que no
portem les eines eixampladores i marxem amb la intenció
de tornar a lendemà.
Dia 6 de desembre. De nou el dia comença plovisquejant,
però decidim pujar sense perdre temps. Dos companys sen
tornen cap a Barcelona, a causa del desànim motivat pel
mal temps. Només quedem dos. Anem cap a lavenc dahir,
i decidim fer una nova ruta per poder observar lespectacular
boca de la Torca de la Yusa. Deixem enrere la gran boca
i seguim pujant mirant totes les dolines que anem trobant,
fins que un curiós cau bufador crida la nostra atenció.
Entrem uns metres arrossegant-nos fins a la capçalera dun
pouet fangós que no descendim. Quan sortim veiem
excrements frescos i un còmode llit fet dherba; un animal
enorme no pot ser massa lluny. Ens dirigim de nou cap a
lavenc dahir. Com que no avancem molt desobstruïnt,
marquem la boca PO-20 i tornem cap al cau, per fer una
altra incursió més seriosa. Ens equipem despeleòlegs com
si això anés a continuar i ens introduïm. Descendim el
pouet, i a un lateral duna saleta elevada trobem una gatera
en rampa tapiada de pedres que de moment no ens deixa
continuar amb lexploració. Al cap dunes hores aconseguim
penetrar la gatera, la qual desemboca en un pou de 30m.

2004
Pèssim any a causa del mal temps present en totes les
sortides realitzades a la zona. Es continua amb entusiasme
prospectant pel Porracolina i per Cueto Cabrones, havent
trobat nous pous en la coneguda cova de la Montosa.
Cavitats catalogades: PO14a de -85m., PO15 de -65m.,
PO16 de -126m., PO17 de -105m. (exploració en curs),
PO18 de -94m. (exploració en curs), CC5 de -40m., CC6
de -17m.
2005
Les bones perspectives de la PO18, Sima del Tejón,
concentren la majoria de les sortides exploratòries a la zona,
arribant a convertir-se en una cavitat important.
Cavitats catalogades: PO17 de -120m. (exploració en curs),
PO18 de -390m. (exploració en curs), PO19 de -34m.,
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repeu, que no deixa opció a instal·lar, ja que té les parets
plenes de fang. La corda no arriba, així que tirem pedres
per calcular quan queda. Algunes pedres impacten en un
repeu, però daltres impacten uns quants segons més tard!!
Incrèduls i acollonits, tornem a fer la mateixa operació uns
quants cops més, confirmant que sota nostre hi ha un
abisme pasiego. Sortim de la cavitat una mica atabalats
per la importància del descobriment, totalment inesperat,
però ens recuperem i baixem ràpid a celebrar-ho.
DESCRIPCIÓ DE LA SIMA DEL TEJÓN

Boca de la Sima Tejón

Un cop estem a la base recorrem un meandre que ens porta
a una nova vertical que sondegem, ingenus de nosaltres,
en 40 o 60 metres. No portem més corda, així que sortim
de la cavitat desconcertats per tal descobriment i pensant
en tornar demà.
Dia 7 de desembre. Ens llevem amb lexcitació que mereix
un descobriment com aquest. Així que ens donem pressa
i sortim aviat de lalberg, direcció cap al cau. Novament
ens trobem a la capçalera del pou i instal·lem una corda de
60m. Descendim uns 50m de pou i aterrem en un improvisat

La cavitat està situada a la part alta del rascler del barranc
del Paso Malo, molt a prop del conegut avenc de la Yusa,
baixat per primera vegada al 1965 pel GES-CMB. Tenint
en compte aquesta proximitat, les dues cavitats, sens dubte
han de comunicar-se i pertànyer a un mateix sistema
subterrani, del que molt poc coneixem. La boca és petita,
sent el cau dun teixó abans del seu descobriment (actualment
viu en un altre cau proper a la cavitat). Sha dentrar reptant
uns pocs metres fins arribar a una saleta, on tincorpores
de genolls i reps petates, per immediatament continuar
arrossegant-te uns pocs metres més pel meandre, fins
arribar a la capçalera del P9, el primer pou de lavenc, un
pou amb les parets recobertes de fang. Baixes el pou i et
trobes una rampa de pedres a lesquerra, que no porta a
enlloc, i a la dreta una saleta elevada amb formacions. De
la base daquesta, surt una estreta gatera que va haver de
ser desobstruïda per poder passar i que comunica amb el
següent pou. La gatera còsmica no representa cap problema,
però sí que és empipador passar-hi els petates. Sha de
Construint el bivac

Pujant el P9

passar amb els peus per davant i arribar al final, quedantte els peus penjant. Així que shan dafermar al sortint de
la paret i col·locar-te el davallador a la instal·lació que
tenim per baixar el P28, bonic pou de parets cobertes de
concreció i amb una fina capa de fang, que fa que shagi
de canviar la corda molt sovint. A continuació savança
per galeria meàndrica, buscant el pas més evident per
progressar, fins arribar a la capçalera del Pozo de los
Pasiegos, P346. El descens daquest gran pou es fa molt
a prop de les parets i pel mig dun canaló de roca, erosionat
pel constant pas daigua que prové del nivell baix del
meandre. Aquesta primera tramada és de 80m, amb només
un fraccionament a la meitat. Saterra en un humit repeu,
on els constants gotejos et deixen xop, i més quan és època
de pluges. Un curt passamà condueix fins de la instal·lació
de la segona tramada del pou. És un tram aeri que es va
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transformant en un conducte més o menys del mateix
diàmetre durant tot el recorregut i amb una morfologia més
circular. Saterra als 34m. de descens en un pont de roca
de base piramidal, molt incòmode per descansar. Té molta
pedreta solta que es va haver de netejar, i també es van
haver dafermar uns blocs inestables amb cable dacer, per
fer el psicològic descens més segur. El tercer tram sinicia
amb una segura instal·lació en Y, i es baixen els darrers
232m totalment aeris. Gran part del descens té lloc pel mig
del pou, que arriba a tenir un diàmetre duns 15m o més
a la meitat. A tot això, en el nostre cas, quan estàs arribant
a terra has de passar un nus, ja que la corda de dos-cents
metres no arriba. La base del pou està plena de blocs i
desnivellada, i saterra quatre metres per sobre del seu
fons. La continuació de la cavitat té lloc per una evident
finestra, a la que saccedeix mitjançant un passamà per
salvar lenfonsament de blocs inestables i arribar a la
capçalera del P57. Es descendeixen els primers 17m tocant
paret fins a la instal·lació, tot seguit ve un tram volat de
40m., i sacaba fent peu en una sala inclinada dimportants
dimensions. Per poder arribar al fons de la sala, sha de
buscar entre uns enormes blocs un ressalt de 4m., on sha
dinstal·lar per poder recórrer 40m de galeria descendent,
fins topar amb un col·lapse terminal de blocs als 474m.
Per continuar amb lexploració de lavenc, sha de remuntar
la sala fins al seu màxim pendent, punt on sha de grimpar
per sobre de blocs inestables fins arribar al punt més alt,
on es troba el bivac. Ara es busca la continuïtat a la paret
que està en front al bivac, en direcció a la fractura de blocs
encastats. Es realitza un delicat franqueig daccés i una
grimpada de 8m, i un cop a dalt sha de desgrimpar 4m.
Daquesta manera sarriba a la vía escondida. Aquí es troba
la capçalera del P31, pou regat per laport que cau duna
xemeneia, que es canalitza a la roca fins a desembocar en
la vertical. La següent capçalera és molt estreta, es va
haver de picar per poder passar. Es baixa un P10, un P33
i un R3,5 regats. En la base daquest últim repeu, un estret
meandre no deixa opció a continuar amb lexploració, però
sarriben als 501m.
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Espectacular rascler

CRONOLOGIA DE LES EXPLORACIONS
Setmana Santa 2005
Sassoleix descendir els 80 primers metres del gran pou, aterrant a
un repeu, i 34m més fins lafortunat pont de roca, assolint la profunditat
de -158m. També sexplora una curta via paral·lela al gran pou.
Pont de l'1 de maig
Es descendeix fins el pont de roca per tal de valorar com instal·lar
el que serà la capçalera del tram de més de 200 metres. Després de
pensar-hi molt, sinstal·la un curt passamà que allunya de la possible
caiguda de pedres. Es neteja de pedres la zona, menys uns blocs que
caldrà afermar amb cables.
Campanya destiu
Després de diversos atacs, saconsegueix afermar els blocs inestables
del pont de roca i instal·lar una nova capçalera, per aconseguir que
el llarg tram sigui més aeri i així evitar que senganxi la corda al
fang de les parets del pou. Finalment saconsegueix descendir la
darrera tramada del pou, arribant a la profunditat estimada de -370m,
(390m) i constatant que lavenc continua per una finestra. Es realitza
la topografia des de lentrada fins el pont de roca.
Setmana Santa 2006
En un atac es topografia la tramada de més de 200m, (232m) i es
descendeix el següent pou de 57m, aterrant a una sala molt espaiosa.
Sabandona la punta dexploració en un ressalt entre grans blocs als
-450m. Pensem que poden haver-hi diverses possibilitats de
continuació, ja que la sala té bifurcacions a la seva part superior que
caldrà explorar.
Segona Pasqua
Es millora el passatge de la Gatera Còsmica per facilitar el pas de
material i per a que pugui accedir un membre del grup.
Campanya d'estiu
Es realitza un bivac per facilitar lexploració, hi estem tres dies
quatre espeleòlegs, dos del G.E. De Rubí i 2 del G.E. Talaia de
Vilanova i la Geltrú. La punta dexploració arriba als -501m.
DIARI DE LEXPLORACIÓ - ESTIU 2006

galeria meàndrica
d'accés P346

El dia 30 de juliol varem entrar a la Sima del Tejón quatre components
de lexpedició, amb la intenció de fer un bivac per primer cop a la
cavitat.
El descens de lavenc es realitza deixant un marge de distància de
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Descens de la segona
tramada del P346

Gatera Còsmica
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dues hores, ja que no és recomanable el trànsit de molts espeles pel
P346, ja que es triga molt temps a baixar-lo i la caiguda de pedres
pot ser perillosa.
Baixem tots els pous de lavenc sense novetat, sempre en contacte
amb walkies, ja que és l única manera clara de comunicar-nos dins
del gran pou. Arribem al punt on ens varem quedar a la última
exploració, i instal·lem un ressalt que està entre grans blocs a la
part inferior de la sala, on esperem a la resta de l expedició per
seguir junts lexploració.
La base del ressalt és una galeria en rampa, que transitem fins que
sacaba als pocs metres, amb un col·lapse denormes blocs. Revisem
tota aquesta zona buscant algun pas que ens deixi seguir amb
lexploració, però els blocs no es poden moure. Remuntem la sala
amb una cerca desesperada per trobar una continuació, doncs no
hem baixat un bivac per no res. Finalment, al darrer intent, en un
lateral de la part superior de la sala, fem una petita escalada per
intentar progressar, pel damunt duna fractura de blocs encastats.
Un cop a dalt, destrepem uns metres, i ja a laltre costat, trobem
una petita aportació daigua, que circula pel terra, fins precipitarse per la capçalera dun pou!!
Mentrestant un equip munta el bivac a la part superior de la sala,
laltre baixa el nou pou. Descendim un P31 regadet, aterrant a una
Sopant al bivac

duns 40-50m (C-2), generalment cobert, format per una
alternança dargiles, arenisques, margues i calcàries. Sobre
ell reposen 45m de calcàries esparítiques (C-3) negres en
fractura i vermelloses en superfície, coronades per uns 15m
d'arenisques més o menys calcàries. La sèrie continua amb
un paquet de calcàries de més de 30m (C-4) al que segueix
una alternança de bancs grisos i vermellosos calcodetrítics
(arenisques i calcàries sabuloses) durant més de 100m
(C-5), seguides dun nou tram de 20-25m d'arenisques
(C-7) que formen el cim del Porracolina. GARAY (1981)
FUTUR DE LES EXPLORACIONS

altra capçalera bastant estreta, que no aconseguim eixamplar amb
el martell espitador.
A la jornada següent ens tornem a dividir, un equip es dedica a
topografiar i laltre a barallar-se amb lestreta capçalera.
A força de martell, doncs no tenim cap altra eina, aconseguim
eixamplar el pas just el necessari per poder passar. Descendim
encadenats un P10, un P34 i un R3,5m, on apareix un curt i
estret meandre que no aconseguim superar. Remuntem els pous
i ens trobem amb els companys que van topografiant.
Dia 2. Recollim el bivac i un equip comença lascens cap a la
superfície. Mentrestant, laltre equip topografia una galeria
superior propera al bivac. Arribem al final de la galeria, sembla
que corre un lleuger corrent daire que podria venir de la part
alta. Deixem aquesta i altres incògnites per una altra ocasió i
pugem contents pels objectius aconseguits.
GEOLOGIA
A Calseca, des del riu Miera fins el Porracolina, es van
travessant materials detrítics i margosos (Cw-m) que
passen bruscament a un paquet superior de calcàries
grises (C-1) amb més de 500m de potència, que ocupen
gran extensió al sector. Per damunt apareix un tram

Actualment sestà treballant a la Sima del Tejón. Falten
per repassar vàries incògnites que queden a la Sala Maldita,
que no són gaire esperançadores. Sha de realitzar un
franqueig a la capçalera del P346, per poder accedir a una
galeria. També cal reequipar el passamà del repeu del Pozo
de los Pasiegos, que es va deteriorant molt ràpidament a
causa de laigua.
Es pretén explorar cavitats trobades en campanyes anteriors,
a les que encara no sha baixat per manca de temps, podent
alguna delles connectar amb el Tejón.
Les prospeccions segueixen donant bons resultats i
contribueixen a un millor coneixement de la zona.

Prospecció pel rascler del Barranc
Paso Malo

