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SORTIDES 

Jordi Vidal 
Grup d'Escalada de rAE Talaia (GEr¡ 

Els espeleolegs talaiencs 
sobrepassen els ·1.300 m 

de profunditat 

Ja és ben sabut de tothom que a 

Vilanova, i concretament a 

l'Agrupació Excursionista Talaia, 

es practica I'espeleologia, una 

activitat que es pot definir entre un 

esport de muntanya i una ciencia, 

que des deIs inicis de l'entitatsempre 

ha estat part important en la vida 

d'aquest centre, 

El passat mes d'agost, dos 

espeleolegs de la Talaiajuntament 

amb un company del Club 

Espeleologic la Gavarra de 

l'Hospitaletde Llobregat han assolit 

ja fou aquesta motiu de l'expedició • 

IIIamillako Ateak 93. organitzada 

per l'entitat vilanovina, que davalla 

fins a -875 mp i que, gracies a ella. 

s'ha vist afavorida la tasca 

d'enguany. Un altre factor clau en 

l'hit deis nostres espeleolegs ha 

estat la contínua sequera que 

s'arrossega des de fa alguns mesos. 

i de la qual possiblement han estat 

uns deIs pocs beneficiats. 

La cavitat consta d'uns pri

mers 400 metres de pous vertical s 

que et sinlen a un meandre llarg 

una fita historica en la nostl'a pero. sortosament, bastantcomode. 

comarca. Aquest et duu allloc on és instal.lat 

S'ha aconseguit ultrapassar 

per primer cop la mítica barrera 

deIs -l.000 metres de profunditat. 

concretament s'ha davallat a 1.325 

mp. Ha estat a la província de 

Navarra, on és ubicada la cavitat 

Illaminako Ateak o també 

anomenada BU-56, on ha tingut 

lloc aquest esdeveniment. 

Cal remarcarque l'any passat 

un bivac (-500 mp), per continuar 

per grans sales fossils repletes de 

blocs caiguts. trobant instal.lat un 

segon bivac (-800 mp). En sortir 

d'aquests'a.ITibaal'anomenatCañol1 

Roncal, una zona amb nombrases 

tirolines i molta aigua que dóna 

espectacularitat a la cavitat. Es 

continua amb sales més seques 

plenes de fonnacions meravello-

Co\'a !/IaminakoAleak. (FOIO:J. Vida/) 

ses, les quals pocs cops es poden 

contemplar i sens dubte gaudir-ne 

perqui ni hi haestat. Així s'arribaal 

primer deIs tres sifons (-1.192 mp) 

CO\'GIIllJIllillakoAleak.(FolO:J. Vida/) que es pot salvar per unes galeries 
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l!III!'~r.o'II~';"!"C>::!,,~r::';::"'--:----~'"""7"==;;" superiors, duent-te al tercersifó. És 

aquí, amb 10 km recorreguts des de 

la boca de la cavitat, on es situa la 

cota maxima (-1.325 mp): en aquest 

punt només és possible prosseguir 

uns metres més amb equips 

d'espeleosubmarinisme, cosa que 

ja no és feina deis nos tres 

espeleolegs. 

Amb aquesta vivencia eJs 

nos tres espeleolegs ens han demos

tratque, mentreexisteixi un grupde 

gent disposada a realitzar accions 

semblants, costi el que costi, són 

poques les empreses que es podran 

resistir. D'aixo no en tenim cap 

dubte .• 


