SORTIDES
Núria Sal1lacana i Quintas
PresidenladelGrupEspeleologic Talaia

L' espeleología
Si busquem el significat de la
paraula espeleologia en un diccionari , podem trobar com a exemple
de définició, l'estudi científic de
les coves i els avencs o també
l'exploració, amb finalitats esportives o científiques, deis avencs i
coves, mitjane;:ant l'ús d'estris
adequats (escales, cordes, cables
d'acer) i d'una tecnica apta per
superar les dificultats que ofereix
el medi subterrani.
L'espeleologia~ dones, és
considerada com un esport-ciencia on la vessant esportiva es
caracteritza per unes tecniques
deterrninades d'exploració i progressió dins les cavitats i la vessant científica inclou les branques
de la geologia i la hidrogeologia,
l'ecologia, la biologia, l'arqueologia i la topografia com a
ciencies més rellevants.
Tot i que algunes coves ja
eren conegudes i habitades pels
nostres primers avantpassats i
tenim notícies de posteriors visites , no és fins a l'aparició
d'Edouard-Alfred Martel (1859-
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1938), el qual amb els seu s estudis i exploracions a més de 1.500
coves i avenes, dona sistematització a l'espeleologia i n'és considerat el fundador.
Actualment les tecniques
d'exploració i progressió a les
cavÍtats han evolucionat molt
respecte a les emprades pels
primersespeleolegs.Iésl'aparició
d'aparells mecanics, que progressen per les cordes, la responsable
d'aquest gran salt en l'evolució de
lapracticaespeleologica,cosaque
ha perrnes arribar a assolircavitats
subterrimies de profunditats superiors als 1.500 metres.
La gran varietat de cavitats
subterranies existents, tant horitzontals, anomenades coves,
com verticals, els avenes, fa que
l'espeleologia sigui un esport apte
per practicar dins un gran espectre
d'edats, des d'abans deis 14 anys
fins que el cos ho perrnet.
A la nostra ciutat, l'AE
Talaia tenim un grup d'espeleologia, el Grup Espeleologic
Talaia (GET), que es funda al
1967 per l'atracció al món subterrani que tenien alguns membres
de l'entitat.
Actualment, i des de fa cinc
anys, el grup espeleologic de l'AE
Talaia esta duent a terrne cursos
d'iniciació a ['espeleologia, un per
any, per a totes aquelles persones
majors de 14 anys interessades en
aquest esport. Els cursos tenen
una duració aproximada de cinc
setmanes i consten de classes
teoriques i practiques. En les
xerrades teoriques es donen les
nocions basiques de tecnica i
material per progressar dins una
cavitat, com també nocions de
geologia, eco logia, biologia, historia de l'espeleologia, topografia
i fotografia, mentre que en les
classes practiques es realitzen
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exploracions a cavitats tan verticals
com horitzontals del nostre país.
Així doncs, qualsevol persona interessada en aquest esport
pot passar-se per l'AE Talaia (c.
del Comere;:, 4) i demanar pels
espeleolegs, que l'inforrna- ran de
tot el que calgui. Per cloure aquesta
introducció a l'espeleologia només
ens cal animar-vos a coneixer
aquest món apassionant a l'abast
de tothom.
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