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projectes lligats a la conm 

cacid 

o ject 

aquests momenta pot considerar-se realitat. 

ialitat, i diversos 

alhora que i 

L'analiai d'aquest material confirma el gue ja sa- 

de las publicacions sobre el tema han es- 

major honra i gloria del club al qual pertenyien 

corresponents, amb oblits for(;a sensibles i possi- 

o sempre involuntaris -com exemple, l'oblit de citar 

speleologia de les comarques tarrag0nine~'~- i es- 

S coses de manera que puguin donar lloc a diferents 

per exemple, deixrurttentendrs que Mn. Font 5. 

i Sans, en lloc de sor una actius socis del 

del grup que l'autor de l'article cregues con- 

01s la nostra entitat ha estat pos 

que en el mateix cas se n'hi troben d'altres. E 

dia seescrigui un treball ben docwnentat senso 

Cap mena, La nostra visid (presa sempre sobre dades de c 

fianca)cde l'activitat subtorrania dins de la 0asa i a 
* ,  

'de 100 anys, ha estat feta, i creiem que pot aportar a 

dzdes interessants i potsor desconegudes per bona part de 



basados en una &m 

'entitat excur- 

sionista mds ant  1 nostre pass, 

ceíebrem, potser tamb6, quasi el centenari de la primera sor- 

sida espeleol6gica (18771, realltzada molt poc desprds de fun- 
dada la novella entitat i de manera oficial a la Cova de Na 

Guilleuma (~on'ccada), cavitat posteriorrnenk endvrrocada per la 

les moltes 

2ta.t al llar 

crit en diferents ocasions, no va ser la ving~ada de E , A ,  Mar- 

te1 a ~ a t a l u n ~ ~ l  la que va crear vocacions,~sinó que, aquesta 

vinguda va ésser prcmoguda pez- persones ja Fnteressades e 
L< ' 

peleologia, dositjoses de c;n&ixex* i aprendre-'de la g .. - 
Fa d e l  loment, Cal recordar que E , A ,  Pilartel era, ja a 

seva visiti al nostre pais, sobi-delegat d e l  Centre a P 

qui "dos dels" seus treballs --"L'avenc de Padiractt f "E 

terraki de Braaabiauu- varen Qsser tradultc per Cels Gomis (1896) 
, . -? .. 

i R. Arabia Solnnes (1890) recpectivernent, i publicats a1 But- 

que apareix a 

'Avenc de Sant Per 

A Cels Gomis, rendírn el nostre humil homenatge. 



( ,irehidono, provincia de N 

rup d'Exploracions ~ubterrbies 

i lCEquip de Recerques Espeleo 

i s t a  de Catalunya, fou precfs re 
soldre impnrtwts problemes de tipus logTstic, degut a que que 

daren deu dies lliures a I'Equador continental que s*utilitza- 

ren per a portat a cap algunes observacions i recol,leccions 

a la Serralada dels Andes i per a fer una incursid a  les sel- 

ves-de la conca de lfAmazonas, El citat recorregut va Qsser por 

Carles Ribera, ~scol& i el 

que sotaescriu puix que 

di de Mier havien r 

fert pel primer, a 

ta Cruz, arxipelag de ~alá~a~os), 

- . >  

sa "Aveni- 

Volcanestt, aixf anomenada perque 
altipli molt elevat (que sobrepassa els 3,000 metres) flanque 



jat psr una doble cadena de volzans; a l'est (ktisana 5.704 m. 
Cotopaxi 5,897 m., Cerro Her 

i a l'oest (pichincha 4,794 

sense S 

de i'extensib de selva m6s gran del m6n, 

Dintre de la pr&pla Rspdblica de lbEquador neixen 

alguns dels m&s grans rius de la citada conca, entre els que 

tacar el Pastaaa i eL Napo, que corre a trav6s de la 

provfncia del mateix nom, Aquest dltim 6s el més important, per 
qu& la seva unid amb el Marañdn constituelx l'inici de l'impo- 

nent ~maionas, el riu m8s gran de la Torra. Fou precisament a 

ns amb pira 

areulyes dintre de la 

sita fou 4profitada per a pen 

ques qué publiquem a la pres 

de manifest lbinter&s de la cavF 







el ̂ recorre rtes zone 

A la boca pot apreciarse un antic nivel1 pend 

produzt per un encaixament del talweg, El sostre es pres 

constituSt per un pla d'estratificacib, quedant en fals la se- 

va zona1 terminal vers l'exterior; aixo ha produzt' un retroc 

de la boca, i ha donat lloc a un petit engordament a l'inici ' 

del tros subaeri de1 riu, 

rie arriben als 3009 la segona maitat esta rígida- 

ment orientada segons N40\.J, La cavitat es troba estructurada 

obre els plana d'estsatificació, 

Totes les derivacions laterals desemboquen al col, 

lector axial pez, seu costat Ni3 i es troben obstruZdes 

cessos quirniocl&stics i graviclasf ics (~lontoriol-~ous 1951). 
Un d "aquests mecanisilies ha provocat la formacid d 'una dolina 

d'enfonsament, per la que es pot penetrar aix3 mateix a la cg 

vitat , 

Les seccions transversals de la galeria presenten 

la típica morfologia dels conductes engendrats en conduccib 

Zliure, quedant la cavitat totalment sitarda a la aonz vadosa 

del karst . 
La ggnesi de la caverna cal buscar-la en una per- 



exactament sobre el perdua i el gimen* i esta- 

ple canal evacuador de les a engolid la pordua sin6 

que actua com interceptor dels aports laterals provinents de 

captacions degudes a formes khrstiques suba&ries locals. Aixi, 

dones baix el pun ista del seu funcionament hi 9 

la Cueva de Jumandi present le aspecteo a) 

el sistema ftp&rdua del Lata anditt, es tracta d'una cavi- 

tat tipus curt circuit (~hoppy 1954) (tipus alocton de Llo~is 

LlqdÓ,19-j0)~ oonsiderant el sistema "karst subaeri local - Ju- 
mandiu, es tracta d'un reticle exsurgent. Aquest segon aspecte 

(de malta menys importhcia que el pripier) es desenvolupa din- 

tre d'un espai inolt petit f 901s s'explica degut a la gran,plg 

viositat de l'alta conca de 1'Ama~;one.s. 
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rxipglag de Galhpagos, o almenys el que va 
numerar o comentar deuna manera molt 

e v&rem explorar, 1 de les que pos- 

d i a  correspo- 

em tsobar-hi. 

ova de Post Office i la Badia da 

el Simposium d'~speleo1ogia i ha ' 

o extraordinari de la revi 

peleoquat ornar 

Si be$ les explorac tipus cr?rrs- 

tic 'tenen ja una Ilarga histbr , no passa 



earote l'any 3.910 i publicaLs a les Mem, de Za R, Soc, Esp. 

a expe- 

t erme 

uest mateix el que 

continua realitzant campanyes d'aquest tipus, en principi redli- 

jldes a l'a~xip&l;ag canari, on va ac6nseguir, leany 1971, situar 
la Cueva del Viento (~enerife) al primer lloc mundial, tant an 

recorregut com en profunditat entre les cavernes del seu tipus, 

Ja a l'my 1967, el mateix grup amplia la seva Qria 
d 'exploracion t-se a Islhndia, on expl 

13 cavi eten fer un estudi compa 

els fenbmens islandesas i canaris, i establir una terminologia 

sobre els mecrnfsmes sspeleogenibt 

ques, que va ser presentada al V& 

peleo1og%a, celebrat a Stut 

cional d'Espeleologia, celebrat a 

la 

principalment canaris, havien continuat les explaracions vol- 

posa per l'estudi de cavitats volchni 

roalitzada, duraht el passat mes d 

gos [~~uador), fet que no significa tan 

cid de les Bries estudiades, sin6 que re 

la zona del volcanisme atlant 

amb la possibilitat d'establi 



, que t=n aqiaest cas fou ana co1,labo- 

embsss d e l  G.E.2, que varen iniciar l e s  oxplo- 

Zcranoespole~,?(agiics, i memares de. ~CE.R,E,  

Creism que aquesta tasca portada a terme obnjunta- 

&ncia dins el mar'e sspu1oolhgf.c d e l  nostre paxs, 

t han sigut rno3"scasnes &es co1,fabox-cions 

loracions corzjuntes entre membres de dife. 

E S ~ &  situat o 1'0caa Pacgfic, a 9'72 Km, de lea cae- 

tes cantinentals equstorianes, entre 9" 4or de lat%$ud pTord i 
t 

l3 36' de latitud Sud, atrauessat pcr la X h t s a  equatorial sn e2s  

volcans WoPf i Equador d'IsabeLa, 

2 LB superfzcie total de l"asx%p&lag es de 8006 Km , 
en un tata% de 87 i 3 . Z e s ,  i f l l o t o  5 roques, de l e a  que 

2 tant sols cinc superen elrj 5C3 Km  sabela la, Sta, Cruz, Fernan- 
dinai,' San Salvador í San ~rls*:;6ba~), 

son c%nc los 6nJqugs i7les h,b 

~ ~ i s t o b a l ,  Sta, Cras, Isabela, FPsreana i B : ~ - S t r a  

to'ttal de 3488 kabbtants, segons AnForrníc? deP Mfn5 

tura i Ganaderia de 2.*Any 1975. Cal dir que BaPera nomds t& 36 
habitants,tots ella'de les Foeces ~ & s $ e s  3. A m a d a  Naciooal Eqaa- 

torfano, perqu& en e l f e  kt ha l'aeropo~t da ~ ~ n r x $ ~ g l a ~ ,  asea- 

blart per U S A durant la segsna Guerra M-ez;idiaXa Tambd Florema 

,,en td un un nombre tan, limitat cam sbn PjZ) O sAguI que realment 

l a  $!mblaci& esta repartida entre les altrea Alles, s~pecialment 

sn+re les dues primeres, 

La histaria d 'aqt:est arxip&3.a 

sos canvis de nom que ha sofert, sOn psi demdn cu 



dignes de con&ixer, encara que sLgui molt superficialment, 

Existeix una Ilegenda que varen 

histori~dors Sarmiento de Gamboa 

per aLguís geografs i cientffice 

ca Tupac-Yupanqui (net del farntís 

ols anys 1485 f 1488 a les illen Hahuach 
Nimachumbi  sabela la), dCon va rsL 

or i plata entre altres coses, 

El vsritable descubrirnent de  l'arxipglag es deu al 

Bisbe de Panami Fray Tomds de Earlanga, que renlitza - 
ge a Perú per ordre d e l  rei d'~spanya, Carles V, fou 

gat per les corrents marines, arrib~nt a lUarxip&lag el 10 do 

mar9 de 1535. La descripció que dona de les illes, aixf com la 
posici6 que determin&, de 0~303 de latitud Sud, no deixn cap 

dubto de que eren realment les Illes ~al&pagos, 

Aatres espanyols vLsitaren p~steriormenf l'amipe- 

donant-l'hf el nom de ltIslóas Encantadas" perquh no sempre 

possible trabar-les, ~ i x &  era degu? a una de les carac- 

teristiques clim&tiques de la zona,qus 6s 1ma fina pluja 

companyada d'una boira mole den- 

vegacid de 1 'Qpoca, 

pareguessxn i desapareguess 

Postesiorrnent, ~"arxip&lag fou ~efugi constant da 

rosos pirates, especialment anglesoo, que assaltaven als 

galions espanyols que tornaven a la peninsula carregats d'or i 

plata de les colonies, Alguns dPaquests pirates han deixat des- 

ns de les illes en tota els seus espectes, i fins 1 tot 

d'ells, bbrose Cowley, qui va fer el primer mapa de les 

illes, donant noms i fent constar els seus principals accidents. 

El 1793, Jarnes Colnet efectua el segon mapa de l'ag 



racions dels balleners an(jlesos, S'inicig aixi un periode to- 

talment negatiu per l'ecologia de les illes, perqué les tortu- 

gues gegants que donen nom a l'arxip&lag resultaven exc 

proveXdores da carn fresca durant les llargues tamporadas que 

gls vaixells estaven en la mar, 
' i' 

Es al mateix Colnet a qui s'atribueix l'establiment 

de la tant original oficina da correus, situada a la badia del 

mateix nom, a l'illa de Floreana que, com a nota curiosa per 

els turistes, encara nvui funclona mitjangant al mateix siste- 

ma que s'establi 11&vors, Consiutsix en una bota on els balle- 

ners que anaven a la pesca a alta mar deZxaven la correspond&n- 

cia, que era rscollids per altres vaixells que torn 9- 

car i que es dirigien cap el pais sn anava dirigidh la carta, 

Con a nota curiosa poden dir que les postals que vgrsrn deixar 

a "Post Of'fice" les varem rebre una setmana desprds de la nas- 

tre arribada a Barcelona, de mans d'un viatger que poca dies 

mQs tard va recollir d'aquell original lloc on l e s  vibrem dipo- 

sitar. 

L'any 1831, L'Equador prengué possessid de l'arxi- 

phlag, que fins aquel1 mement havla shgut indapendent i senss 

mks habitants que els piratas I balleners de pas, i lcincorpo- 

trfmoni nacional amb u1 norn de ~rxipelag da l%quador. 

Per a poblar las illes s C h i  va portar un grup de 

sentenciats a mort a1s quals se'ls va comrnutar la pena a can- 

vi d'un incert desti. Tamb6 cphi varen portar animals dom&stics, 

f'et que a lo llarga havia de tenir fatals conseqÜ&ncies per l'g 

quilibri ecologic de la fauna 1 flora de Galapagos. 

.- A partir d'aquest moment, i degut a que les 1 
sCempraven per a deportar tot tipus de presos, l'histzr 

Galapagos entra en una trista etapa de sublevacions i 

nats constants, que comen$& a decreixer a partir del 1902, en 

que es prohibí la deportacid de presos. 





tgfica A Puerto Ayora ( ~ a a t a  ~r3253) que rerala B ajuda les expe - 

Geologia genera2 

Les Illes Galxpagos estan si sobre -ma p3a- 

ca 

iment inferior als 700 m, 

Rq~esLa plaCaforma es tsoba eatre la "Zona de Frac - 
i la "Sasralsda SuSma-5 eg% 

N t;robem .a3 ubmarinn Cocos 

& fina a Centream&x*ica, al NE,  

i al. SE, snfront de la zostn c 

ca ~ e & - ~ i l e ~  llarga i estrota amS prof tats de m6a 

Km. 

L'origen d'aquestss illes S *explica pe 

cia de dues unitats geolbgiquece una deguda a L'aixecament de 

les Iaves slabrnarines de la plataforma bas&ltica, i I'altre fog 

mada pels volcans.terr@stres consi:rra%ts pes basalts P material8 

piracl&sbics sobre la pla%aforma. 

Leo illes EgpañoXa, Santa F@, Baltra, Seymo 

gart nord-orienta% da Canta Cruz, estan conatitu%des psr cola- 

des bas&ltiques SubhoriaonLaLs que han sigue aixecades per so- 

bre el nivel1 del mar, Els estudia efectuats amb matodes ra 

dioactius, permeten atribuir-los-hl una edat entre 1,300.00 

1,t470* o00 an-ys, , 

Les rostants IlLes estan formades p e s  materials 

dels volcans construfts sobre la platañarma i se81s atribueix 

una sdat maxlma de 300.000 ~alays 



Els materials que hi afloren, en ser d'alta tempera - 
tura i baixa viscositat, s'crstenen niolt n partir del seu punt 

d'emissi6 donant pendentc bastack suaus (uns 3-09) i formant els 

volcans "en escutfl o de "tipus hfa~al&'~, Les vessadures subrnari- 

nes sdn prkcticament horitzontals, 

EZs basalts que formen aquestes illes, coincidint 

amb tots aquells on actualment s'hi coneixen més cavitats, sÓn 

molt r5cs en olivins i augita. 

En l e s  zones bai::es i de altura mitja, el sol esta 

format per laves amuntegades osoLcaJ~ per esquerdes profundes, 

cobertas per una inexpugnable capa de matolls brancosos i espi- 

nosos. ki les aones altes, l'erosió ha átenuat la raspor del 

sol i la roca esta gairebg sempre recoberta per terres d'al.1~- 

vions, 

~limatologia i vegetacid 

Aquest arxipelag no t6 paa el clima tant calurós 

com deuria pe1 fet de ser atrnvessat per  la linia equatorial. 

A~xB..&s degut a 1 'iná'ltix del corrent fred d'Humboldt, que pro- 

vé de l'ht&rtie i ressegraeix les eostec americanos fins a 1'E- 

quador. 

Aqusst .corrent bafxa la temperatura de les a1gues 

tropicals i fa condensar el vapor aquós s*?bre les illes i el 

mar, produint una boira espesa L prscipZtacions en forma d'una 

pluJa fina anomanada ttgnrúa't, Aixd es produeix entre juny i de- 

sernbre, i la temperatura en aquest periode es m a t é  entre 13 i 
2 3 2 C .  

El corrent c$lfd "del Nfño" desplaca, en el mes da 

desernbre, a la freda de Humboldt, donant pas a. una estacid e&- 

lida i assolellada (entre 22 L 3 5 9 ~ )  que dura fins a finnls d' s  

bril, i que només esti interferida per esporadiques tempestes 

de tipus tropical, 6s a dir, fortes pero molt curtes. 

Per altra banda, i dins de cada illa, la pluviosi- 



tat augmenta i la temperatura disminueix amb ltaltitud. 

Les preparacions pes a efectuar aq~esta expedicid stini- 

ciaren a fkhals de 1.3 any 1973, perque degut a la condicid de 
parc nacional de ltarxip&lag, ltestanca dins dlell coa a si 

ple turista 6s sumament limitada i del tot insuficient per a 

Aixl doncs varem demanar el permis dtestanca com a grup 

. Per entrar en aquesta categoria cal presenta 
avant-projecte sumament detallat als dlrectius de la Fundacid 

Charles Darwin, aixi com al Director de lfEstaci6 a Puerto 

entre si. 

ix temps que feiem les gestions p e r  a poder en- 

demanavem un suport econbmic a les entit 

1& i Nacional dtEspeleologia, 

ola de P~Iuntanyisme, reber 

agut de la ~elegacid Nacional dlEsports ( D , N . D , ) ,  aix5 

la mateixa Federacid Catalana de Muntanya i de la Excma, D 

ial de Barcelona. No cal dir que sense aquestes 

c lncedides, no ens hagués sigut possible dfe- 

e tseball que ens va enviar ltI3stacid Char- 

dies dtestanga a les illes, ens veié 

ar-lo a 14, car els vols entre 

rxipeiag s5n molt escassos i per  tant les rese 

ves es fan amb molt temps dlantelacib, cosa qu 

acqnseguirem f e r ,  degut a la quantitat de trami 

pel que haguérem dtadaptar la nostra estanca als dies que 

restaven places en ltavib. Tot i aixi hem dfagrair a 



Sand, director de la dita ~stacid, l'haver aconseguit les places . 
nscess&ries peS vol, aixf com la reserva del vaixell an varem 

viure durant vult dies, l'acomodt~ci6 a les illes, els wies que 

ens Y@ proporcionar i el recoleanent logfstic que, en tot mo- 

ment, ens va facilitar. 

L'expsdicib estigu6 o~mposta per part del G , E , S ,  del 

Club Fiuntanyenc Barcelon&s per Francesc Cbsvnrria, Jordi de Mier 

J. Joaquim Montorial-Pous, i per part de l'E,R,E. del Cenkre Ex- 

cursionista de Catalunya, pes Oleguer ~scola i e1s dos sotasig- 

nant s. 

Com a mernbres acompanyants i dedicats a 

Joan ~omenech, Xav2.er Lentini i Joan Sene 

C RVITATS C ITADES Al'lTERXORFiE1$T 

Les 6niques de que es tenia coneixement fins R la 

nostra arribada era la Cova de Kubler, al NI$ de Puerto Ayora 

(santa cruz), totalment explorada i topografiada per una exp 

dicid romanesa, que també va exploras f topoerafiar la cavitat 

que anomenaren Cova de Bellavisto per trobar-se psop del poble 

dkquest nom (en sealitat 6s Cova da  all lar do) situat a la part 
alta de la mateixa illa de Santa Cxue, 

Trobhrsm tambd referencies d'un altra cavftat 

que no es donava cap dada, sola que estava o prop de "Post Offi- 

ce BayVt, a la Illa de Floreanss. 

En el nostre pla de trebnll s'hi incSoIa tambE la 

visita a lbanomenada "Babia de Las Cuevastt (~loreana) en la su- 

posició de qu@ el setá nom es devia a lbexist&ncia de bon nombre 

de cavitats. 

El dia 12 d'agost efectuarem el vol Guayaquil-Baltra 

Després d'un curt recorregut en autob6s F la travessia del Canal 

d'Itabaca, arrivarem a 1'Illa de Santa Cruz, i dasprén d'un nou 



Vrajecks ea camio, nx-riv&rem a 1"altre extrem de l'illa, a Pueg 

k~ Ayora, lloc on esta enclavada 1'Estaci.ó Charles Darwin. En 

aquesta poblaci8 6s on viu la qunsi totalitat de l'element hum& 

de l'illa, B 6 s  l'ktc lloc de l'orxip&lag (exceptuant San Crig 

Lbbañ, la capital) on hi :la aervel m&dic i un hospital, 

Lea instal.lacions de l'Estaci.6 Ch. Darwin, posades 

a disposicid de tots els grups cientffics admesoa per avancat, 

consten de biblioteca, laboratoris biol;gics, resid&ncies i re2 

una serle de petites comoditats de les que no es pot 

e cap manera en el poble. ~ a m b é  disposa d'un parc so2 

sn es preue~ven les especies en perill d'extincib, consti- 

trzEdes principalnient per les fanroses tortugues que ddnen nom a 

áQarxip&lag (~eec3elone elephantopus). 

es les platges d'aquesta poblaci6 e s t h  habit 

un gran combre d'exeriqlars de iguanes mürines (hblyrhyn ' . 
status) que resulten a primera vista difícils de distip 

cam, deWt al color gris que posseeixen, tant el ba- 

Va ser la primera cavltat que vhem visita 

xipela-, amb la intencid de fer el seu estudi norfogen 

oercar-hl fauna, porque Pa topografia, realiteada per una expe- 

dicid anteri r, havia sigut posada a la nostra disposicib. 

egnxs la topografia, aquesta cavitat con 

de 600 m, de recorregut, perO actualment est& redurda 
tenar escas perquo en constr~ir la carretera que une 

extrema de Poi2Za, es va obturar la covs, perqud el cami passa 

sobre deella, Malgrat la .  nostra insistent pospeccib, no d r e m  

tre "jameo" que ens p~rmetés l'entrada, 

Es tracta d'un tzpic tub da lava, 6s a clir , d'una 
cavitat del tipus rbogenetic subterrani, d'uns 6 m. de dihmktre 

amb tr deenderrocs deguts a enfonsaments totals o par- 



ciaxs de la vol%&. E1 primer 6s 24. que d6na lloc al "jameo" d ' e ~  

trnda, donant saa a Pa galeria per una banda i obturant-la en 

direcció contr&ria, E1 sagon 6 s  ~an eafondra~ient parcial que no 

influeix en el desenvolupament de la galesia, i el tercer i f& 

tim 6 s  el degut a efectes entrhpics, i que tanca definitavament 

dels terrenys dQuna casa del poble de Bella- 

ta, actualment, esta habilitada con a comuna, mitja 

construccib de fusta 3- SG:.YB c l ~  ?,"entrada, Aquest fet, 

. e g11.t tant per nosaltres com pel nostre g v i a ,  va ser motiu de que 
donegués 1 "entrada 

L'~.ccés a la ga 

les parets del "jameó" són molt rectes i s'ha de baixar per les 

dels arbres'que han crescut a la seva base. El ressen- 

timent de la branca per on es baixava m6s comodamen 

es trenques sota eis peus del nostr- company Francesc Chavarria 

Aquesta caiguda, a la que momentaniament no v:-rem 6ongr gaireb6 

importancia, va ser motiu de que el nostre company es vei&s o- 

t r abans d'hora a Barcelona, amb una costella 

trenc 

La cavitat 6s tambe un tub de lava amb un recorre- 

gut total d'una cinqüentena cie metros, A I.'ontrada, les seves 

es S S 5 m. d'ample per 5 d'alt, Aquestes mesures van 

dinsar-nos en la cavitat f5ns arribar a lCobtu- 

ut a la lava solidificada, 

Cova de Raul Aguirre 

Cavitat que no havia estat mai explorada i a 1 

no es designava arnb cap nom, Virem posar-li el del propie 

dels terrenys on esta enclavada, que va ser quL ens hi va acom 

t 

Situada a uns 6 Km, de Bellavista, es Er6 impoc 



sible de trob acompanyat d "a 

tament la zona, perqué l'estret caml 

a casa on viu e7 pro 

ha d'anar atravessa 

amb ajuda dels matxets, 

Es tracta també d'm ampli tub de lava amb fre- 

s canvis d'oriontació durant el seu recorregut, No hi h 

ondraments que el que ha originat el lt~ameo" d'entra 

e posa punt final a la cavitat, des 

xenca d'en Xaul Aguirre ens pe 

'aquestes illes f?ra dels poble 

d'aquesta familia ost& edificada en un petit espai 

i consisteix e n ~ u n  recinte mes o menys qua 

ustes clavades a terra en vertical i lligsrdes 

6nica obertura que tenen &S la p3rta i les 

ueden entre les fastes, no gaire ben encaixades, 

aquel1 lndret no es poden fer construccions d'o 

bra com es fan en els pobles,, perqu6 1"ost 

per a arribar-hi no permet el p s  de vehicles qu 

ecessaris; se;, tan-k, les ed 

e tenen a lPabast, i la m&. d'obra 6s la dels m 

embres de la familia, 

Cova de Gallardo o de- BellavFs-ka 

'expedici6 romanesa va explorar i topografia 

questa cavitat, donant-l'hi un recorregut de poc m6s de 8 

Pel que sembla, el nom de aquesta cavitat va s 

ponents d'aquesta expedici6 sense consultar al 

gut a que esth a la vora de Bellavista, pero parlant amb 

bitants d'aquest poble ens v&rem assabentar de que se la 

d'antic amb el nom de "Cova de Gallardo", 



Esta situada a uns 3 Km, de Bellavista, i 6s t 
lava de grans dimensions. ~esprds de recdrrer 

pografiats per 1 "expedició rornanusa, arribarem a un t1 

totalrnent cobert per 1 "os 

gaire en la possibilitat 

continnacid a I'altra banda, decidírem dCutilitzar el8 dos met 

xets de que disposavem i, encara que lentarnent, degut a la nos- 

tra inexpori&ncia en 1 '&S d 'aquest s ins trument S 

cams fins a trovar-nos amb l'agradable sorpresa 

tinuacid de la cavitat no ha estat tapada pel esfondrament 

ha originat el It  jameo". Al llarg de la cavitat, es troba u 

tve njamoolt que; tampoc obstrueix el pas, i a partir d4aquest, 

mensions de la galeria, que en alguns llocs arriben a ser 

9 m,, disminueixen paulatinament fans a arribar a l'ob 
turacid total per lava solidificada, El recorregut total 6s de 

2.300 m. 

En aquesta cavitat, destaca J."abundor d"est 

alguns de considerables dirnensiono, agrupats en determina 

nes de la cavitat, a ix i  com l'existenciu de petites ac 

aren prendre rnostres. 

Cavitat situada a uns 5 Km, de Puerto 
rotera que uneix aquest poble amb Bellavista, Li va 

om del guia que ens va proporcionar 1'Estació i 

ens acompanyh a totes les cavitats d'aquesta il 

altres explorades en aquesta illa, 

m. de recorregut. 

S tracta dEuna osquerda de 5 Ó 6 m. de fsndaria 
llargbia, situada al costat mateix de la Cova 

1 seu nom es refereix als nostres companys Lentin 

Dom&nech, que en els rnoments d'explorar nosaltres aquesta cavk 



n efectuant un reportatge fotogrhfic per les di 

ILLA Di3 FLOREANA 

Seguint el programa establert, el dia 17 
en havia estat pesquer, pero que actual 

krabilitat p llotjar i transportar, més malasnent 

passatgers. 5s do destacar que aquets tipus de vaixells, que 

actualment es dediquen al transport de turistes, no tsnen cap 

rnitj& de comunicacib, car segons diuen alla mai passa'res 

Aixg, bandonar les tranquil.2es. sic! 
ndinsar-nos en un esvalotat 0ce& Pacific 1, de 

de 7 hores de lenta i bellugada trav Pues 

Velasco Ibarra, a 1'Tlla de Floreana 

gula en aquesta illa va ser el Sr, 

bastant avancada que sns va impressionar 

la seva delicsdesa i inteligencia, Fou e11 

fer veure m6s clarament els greus inconvenients que comporta 

pals habitants de lqarxip&lag l'existencia de l'~staci6 Ch, Daz 

win, que tenint per miasid protegir la flora i la fauna, relic- 

$0 i endamica en sa maJor part i com a tal mereixedora dHQsser 

oonservada, fa baixar el nivel1 de vida de la po 

sols no te la possibilitat de prosperar, sin6 que en bastants 

casos, nomes pot subsistir db'una manera molt precaria, de mane- 

ra que aquest paradis natural resulta no tenir res de paradis 

pe1s seus habitants humans. 

Tot i m apreci 

guarden tots als insulars a la flora i fauna galapaguenya, 

vigilkoia de qu$ fan objecte als turistes i estrangers en ge- 

neral, a fi de que no molestin cap anima 

Durennt la nostre estanga 

r oques hores que aprofitarem per a visitar la 

da Punta Cormorh, lloc habitat per nombrosos llops marina 



lophus californianus), que fins ara només 

cament, quan algckn d'ells nadaya o jugava 

Tota la ptatja esta ocupada per grups de llops marins formats 

cada un d'ells per tan mascle 5 el seu nornbrós harem, El mascle 

pel seu gran ~01~311 i la violencia amb que defensa 

etites i coque 

res, contimaro, am 

des pos 

Pocs metros terra endins suarriba a un llac de molt 

poca fondhria i d"ai&es totalment transparents, vorejat per 

S, .excepte l'estret cond VO 

Al den contemplar els f 

u fort color rosat ress e la blavor 

verdor que envolt 

És en aquesta platja, de Punta ~ormoran, on tenim 

una mica e 

Voiern el famós Piquer Patas Azules (Sula nebouxii), 

da lCatencf6 pel brillant color blau de les seves potes, 

el Cormor&n (~axmo~terum hasrisi-) , 1 'Atbatros de Galápagos (e- 
medea irrorata) 1 fins i tot veiem nadar algun pingi'ni (~phenis- 

cus mendiculus). 

LCentrada s4efectua mitjancant un pouot que dona gas 

a ssa d @uns 3 m. d 'am- 

ba 

eguint la part descendent, el sostre es va aixecant 

2, despres de descendre per una colada de 3 m, de desnivell; la 
d'ws 5 m, 
ala, la 

terra cobe 



. ma- capa d'aigua al principi, pero conforme el tub s 'introdueix 

dins del mar, donatXel seu sentit descendent, l'aigua va gua- 

nyant algada fins que obtura totalrnent el tub. 

A partir del pou d'entrada i seguint la galeri 

cendent trobem petits aixamplaments (fins a 7 m,) que podrfem 
considerar com a saletes, molt baixes de sostre i en part reco 

berts per sediments, fins a arribar a una rampa fortame 

cendent formada per materials piroclbstics que ddna a 

ra que queda tancada per esfondraments, 

Aquest esfondrament ens indui a prospeccionar la 

~ona,cercant altres "jameos" que poguessin contactar -b la cs 

vitat, Varem trobar un POU, de boca estreta (2 m. per 1'5) 2 7 
de profunditat, que ddna pas a una única galeria descendent que 

com hem pogut connprovar per la topografia, forma part de la m2 

teixa cavitat, i queda separada d'ella pels dos metres que ocg 

pa lCesfondrament que havfem vist des de l'altre costat, 

Badia de Las Cuevas 

om el sou non be indica, hi ha gran nombre de ca- 

vitats, pero no de Les que considerem prhgiament volc~iques 

en l'aspecte d'haver-se format sincr&nicarnent a la consolida- 

cib de la colada basaltica (singen&tiques), sino que sbn del t& 

pus epigenhtic. 

si formades per 

diments dels materials pirocla 

tradicib, era un dels llocs que va 

emprat com a kabitacle pels pirates. 

ILLA ISABELLA 

És la illa mós gran de l'arxip8lag i encara no esta 



totalment explorada, en part degut a la seva espessfssima ve- 

getaci6, i en part a que havia estat poc visitada degut a lfe- 
% 

xistencia, fins fa relativament poc temps, dfun penal equato- 

ri&. - 

ea Puerto Vil 

amb un l"Volquetel' fins a Santo Tomás, 6ltim 

on lfEstacib disposa d 

da a albergar grups que vagin 

Cpva de. W c a s  

Cavitat situada a uns 4 Km, de Santo Tomds, consisteix en 

un tub de lava dfuns 150 m. de recorregut, amb la pasticulari- 

tat de que sthi troba una gatera que es va estrenyent fins a 

quedar tancada per la c3njunc3.Ó de terra i sastre, i que sem- 

bla corsespondre a la zona superior de la cavitat, 6s a dir, 

a una de les arsels del sistema. 

Cova de Sucre 

Es una cavitat de tipus labersntic i f 

encara que sumament incomode d'explorar. La constitueixen dos 

tu3s: de lava superposats i practicament para1,lels que surten 

lfun al aastat de lfaLtre en el mateix "jameo". Ltinferior, 

pero, té una entrada molt estreta i segueix durant bastants 

metres en forma de gatera f 

del tub de la+a superior, creuant-se, supesposant-se 
'1' i formant petites sales. otes elles 36n estretes gatere 

suaunent ascendents cap a 1'interior.de la cavitat i que 

van rarnificant en altres gateres cada cop més estr 
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arti Romero i Rectoret 

Antecedsnts 

E1 passat mes da genes i, en el transcurs de la 

$a tradioiorial exoussid mensual arnb vehícles propis que or- 

gmitaa la secció de Geografia i ~i&ncies Naturals del C'en- 

tre, fou localitzada aquesta cavltat pels nostrea consoci 

Montsermt Nebot i %i11 Sabatg, -6quests tfngueren l'arnab 

lita* de convidar-me i juntameat amb ~"amic Mane1 Alfaro, el, 
di& 25 de géner de 1976, sfectuarem la primera exploraci 

ta fou ral 

t a la necesitat 

b6 hi contribuf que per pri 

rells de remuntar marca EMILSA, posats a la nostra disposi- 

cf6, pdr %al de poder comparar amb el material del mateix ti 
pus existen* al mercat, ~ n t r e  una cosa i altra en sorfir 

&'exterior era ben fosc i havia caigut una nevada' que ens do 

n& la idea de si en sortir$em o no, ~ledrern el material 'rnigs 

que @e presa i retornarem a Barcelona satisfats per tanta a% 

tivitaf. Encara que no havfern fet topografia si que prengug- 

rem mesures de19 pous per a confirmar que aquest era l'avenc 

de major fondbria de les comarqiles gironines, 



Efectuarem el día 28 de marc una nova visita, En 

el seu transcurs reaíitahrem un cornpiet reportatge fotogrAfic, 

un detallat aixecament topogr&fic i recollisen sistedtica- 

ment gran nombre de les perlea de caverna localitzades en la 

primera exploracib, En aquesta ocasi6 Z'equip estaba format per 

X, Boech, repat, E, Sabatd 

tor, 

l'entremig, 1 

tat per un altre grup de persones, Dfssortadament, poca gent 

mds, creiem, tindrh ocasid de penetsarmhd, car esta en una pg 

drem, Van ser informats de que s'anava a treure pedrár del 

lloc on e s e  la cavitat, la qual cosa ens fa suposar que a hg 

res d'ara ja estara definitivament obturada, 

'. . Al t e m e  municipal d'hsr, comarca de la Selva, PaS - 
-sa.t- el :nucli de la poblacib, en diseccig a Olot, a uns centg 

nars de metres s'agafa una pista, a m& dreta, que porta a l'ec 

mita de Santa ~rigida i a unes pedre~es que estan per sobre 

msteix d'aquesta. A la part mQs alta de 3."explotacid, sota m 5  

teiq 'del ,Puig Serrad3 (cota 483), s 'obre 7a cavltat , f8ci.irnenit 
le fkns a la mateixa boca, Do 

a el cas de qu 

ta a tothom, 

avwda en .tan 

r&es eoc&niques amb poques fissures per6 Importants, E19 es- 

trats te.nen una potencia que oscil-la entre 0'30 i gairebd dos 

metres, Hi ha una quantftat inversemblant de fbssils -numulits- 

podriern dir que &S una lumaquela de nmulits, 

Aquest paquet calcari esta suaument inclinat cap el 

nord-est, quedant tallat pel W i SW per í'excavacib de la 

val1 del riu Brugent, 







Les coordenades son (meridi& de ~ a d r i d ) t  

r t  6 9  18'01tt y :  420 0 3 . ~ ~ 8 "  ao 452 m, apraximadament, 

Espeleornetria i material  

Boca oberta ar t i f ic ia l rnent  -3. l l teralment-  quasi a 

l a  c6ptá2.a d"un pou de 16 m, S i tua ts  a l a  base d'aquest, es po- 

den rornuntar un para l l  de me t r a s  I a s s o l i r  una s a l e t a  cobre Xa 

que cau un& xemeneia; tarnb4 hd ha una f i s s u r a  descendent oriez 

tada N2Slf-S25E, que aembla fer-se impracticable a l s  p o c ~  me- 

t r e s b  

Ltl cont5-nuacid r e a l  segue.3.x rana dfac1éla-c' pasak,Q 

l a  a l ' an ter ior ,  ip primer entre  blocs i .crilpds pes oposici& 

a penetrar  en e l  pou da r re r ,  e1 qual ens muna a -74~1,  A - P m ,  

h i  ha ua ampli repñ8 forznst per bPocs encas ta t s  en t re  l e s  pa- 

LR1 planta, terrnPnal &S a,mplka -*22ain, de l l a r&r f&-  

3. en e l l a  h i  desemboquen diversos pous, La cata mdnirna es tr2 
ba a la part es* de l a  saXa -veure top,, La11 JK- a 78m, so ta  

terra. 

Utilitaanti t;bcnit.quea " s o l a  c:v5a1?, es pot paesar 

pels dos primers pous i una de 60m, pea darrsr, S i  s " u ~ P ~ i t z a  

escala, cal un tram de 20m, p s l  primer pou 2 5Om, pa.1 darres,  

Ehtre la base d e l  primer porz i l a  cota -323,  e s  poU bnixar o 

pujar armb e l  s o l  ajut d'una eorda do seWre%at,  

A 12x11, de la boca de 1'Avenc del Ter, os locaPi%- 

za un p e t i t  avenc -obert tanmateix por lUexplotac3*6 do la  pe- 

drera- de 7'5m, de dssn ive l l ,  ES%& eatsucturat  sobre dlaclaaa 

N ~ ~ W W S ~ ~ E  i a l l a rgassa t  en @,ques$a diraccid,  AmpXada re&a%da, 

Poc podem d i r  sobre l a  forrnaci6 dQaques+a cavitab;, 



a tesa  l 'vscassa evolucid deXs conefxementu ac tua ls  -almenys 

e l s  nostre  e l s  iren&n~ens c & r s t i c s  fosrnats verticalment 

reJarnen%, Fins :?a pocs anya -i encara actual-  

m s n t -  alguns autors  solucionaven aques 

veure a ~ b  claredat que aquests dos trama ~30~1 e s  

bre l a  mateixa dlaclasa  3. formen part  a 

nterrornpuda per desprenlrilents de bloc 

a* que c g l  sepieit.¿, LPen71aq 1 'kan provocat e l  

ces c s  en esfomdrar-=se 1 'emig que e1.s segarava. 

f'bs a poc.; m e t r e s  de ia supcrfxcie merces 

si rndo no, demoztra que les aporta~ions d'aigua 

aquesk conaucfe vertical, provenien de l ' ex ter ior  

anteriormanf; d s s c r i t ,  E1 rn6s destacabíe d'aqu 

xist6ncia d3una talsa planta de bloca a -52 
'una eaquerda de semi-tectonltzació, entre -20 

- 32 m , ,  orientada i;r20S-E20?J, disecci6 que taninateix presenten 

a l t r e s  f i s su rea  1leugeramen-k 

per a poder-hi penetrar,  

arren tram 6 s  l a  sala terminal,  obre l a  

incideix perper-di.cularment; el potr an%erior.  A l  cose&% 191 hi ha 

una grossa xemereia d "uns 29 m, d 'al 



de 4 m, de diametre a la base, La superposicid topogdifica 

permet de pensar en algun tipas de relacid entre aquesta xe- 

meneia i el pou inicial, possiblement con a co1,lector ldgi~ 

de les aigUes que hi deseendien, 

Cssiem que 1 'exisl&ncia d 'aquesta sala -i de l'a- 

venc- es deu a la pressncia d'una zona rocosa localment des- 

comprimida, la qual ha afavorit l'axcavacib de conductes ver- 

ticala i ha estat determinant pela posteriors procesos clhs- 

tics i litog&nics, 

Formes re~onstmzctives 

Sols indicar que sbn abundants a tota la cavitat 

i en bon estat, llevat del primer pou en el qual estan molt 

d-escalcificades. En diversos llocs hem pogut constatar 1 .  prg 

sencia d'un gru3.x reduzt pero variable, de fang i psdretes en 
tre la roca i la concreció, la qual cosa sembla que tindrh rz 
lacid amb unes caracterfstiques depressions existents a la E 
ret. 

A la base de1 darrer pou es van localitzar gran 

nombre da perles de caverna, tant en nius individuals i gros- 

sos exemplars, com d'altres en els que alternaven e1,tamanys 

ool>kt, i pisolit, El major exemplar recollit mesurava 20x29'5 

mm. i tenia un pes de 19'90 grs, Van ser reco1,lectats nius 

de manera sistem&tica per tal d'intentar aportas alguna nova 

dedo o confirmar les teories existents sobre aquestes curio- 

ses formes subterrhnies, 
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Per Pau Pdrez 
IPJTRODUCCI~ 

El nostre intesks pesl. massis del Cotiella, s'ini- 

cia a parti* d'una ascensió efectuada al seu clm culminant el 

mes d'agost de 1974. Durant l0ascenssi6 pogubsern constatar 
l'exist&ncia de diverses cavlCa-&s i creperem convenisnt 1"e- 

* .  

fectuar posteriorment una det'allada visitae 

Des d "aleshores heem inle9ta2 d "indagar si S 'havia 

realitzat algm tipus dcsxp1oraci8 en la zona; les refersncies . * 
recollides fins ara sdn mQs aviat escassos i kan estat leo se- 

güents: En el seckor Arireña-Earbaruens 'la Cueva de Los Topos i 

la Sima de la Loba pel Crup Mnr%eX al. 9971, la surgencita del 
S el Spelaa Club de Sabadei.1 en l'any 1968: del mateix 
grup trobeni una inscripcid en la Cova da la Pleta (BU~YQ de 

~ra~uas), dotada el 19728 en la zona baixa de la ''Era de las 
Brujas", prop de la collado de Sta, Isabel  aravi vil lo), en al 
denominat llAgujero de B e t r l n " ,  localitzarem una altra inscri]e 

cid, SIRX-SAPITS, 6 7 ,  i per 6ltim prop de Salinas de Sin. lo 
tova Peguera amb la inscripciá ERE-68. 

. . , $  

Consultats els diversos gmzps i persones que rea- 

lltararen aquelles exploracions, cap ha posat a la nostrer di= 



posició ni el m6s minim detall de les citadea cavitatsg en la 

majoria dels cassos per ~erdua de les dades o per no haver-se 

efectuat en el seu moment cap anotació de 1*exploracib, 

En observar la situacib d'aquestes cavitats, es 

dedueix palpablsment que totes les visites efectuades han ss- 

tat sempre condicionades als medis de trasport i a1 temps di& 

ponible, encara tenint en compte que cap d'elles esta a m8s 
d'una hora d'aproximacib, com a rn&xim. 

Davant de tots aquests fets, un grup d'espeleblegs 

va oomenqar, el mar9 del 75, la labor de reconeixement de tot 
el mass$s, delimitant les diferents zones de treball i durana; 

l'estiu del mateix any,explor&rem part de les mateixes. 

En aquest treball s'ha intenta* de recollir unes 

caracteristiques generals basiques: és intencid nostr anar 

pesfilant pas a pas les diferents activitats que portem a ter 

me * 

c sols resta mencionar als cornponents del grup 
que d'una manera o altra co1,laboren a fer realitat aquests 

prop&sitst Julio Caudevilla, Jos6 Manuel Cerulo, Francina Gar 

cPa, Rafael Larena, ~ulidn Lorente, Alfred Fíontserrat, Gonza- 

lo Oro, Pau Péroz, Dolors Pi i Xavier San Marti. 

SITUACIÓ GEOGR~FICA I LXMIT DE LA ZONA D'ESTUDI 

L'anomenat rnassis del Cotiella esta enclavat en 

el nord-est de la provincia d'osca, i forma part de la barre- 

ra meridional pirinenca, que s 'estgn des del. ~urb6n al Bieau 

rin, E1 cim del rnateix nom 6s la rnaxima altura de tot aquest 

sistema, 

E1 mnssis del Cotielia es presenta com un esperd 

dsls Pisineus i esta unit a aquests per la serra de Chia. Els 

seua cims S 'estenen des de la Punta LLerga a l'oast, sobre La 

Fortunada, fins el Reduño o Punta Baja de Armeña sobre Barba- 





ruens, 

Els seus límits estan claramunt definits par les 

saves pr8pias caracterfstiques geogr&fiques i geol&giques. En 

el nord, on ocupa un dels seue vertexs el poble da Plan, el 

riu Cinqueta continua fins a Salinas de Sin, on s'uneix al Cig 

ca, i en dfrecci6 sud, forma el flanc oest del mass$s sepa- 

rant-lo de la serra de Tella; el l h i t  sud esti marcat des de 

La Fortunada-Badain, per la llera del riu I m e s  i el seu aflud 

ent, La Garona, fins el seu naixement en la callada Gulliver 

(1500 m,), el qual marca la separació amb la Peña Solano, Mozo 

tañesa i Serra Farrer a susdita collada en direccid 

SW pel Barranco de trobar-se nmb l'Esern, prop de 

poble de Campo. 

rca el limit E fins el seu a s  

contra amb el Barranco de Barbaruensp aquest en direccid NE 

e1 qual separa el Cotiella de la Serra de Chia fins la collada 

de Coronas (1730 m,). Pel barranc del mateix nom dsvallem en 

direccid nord-oest fins e1 Cinqueta, enfront del poble de Plan, 

Els municipis afectats per aquesta delimitacid e6n: 

Sin, Plan, Laspuña, Pueyo de Aragiras, Foradada del Toscar, Cag 

po i Seira, que pertanyen quasi tots a la conca hidrografica 

del Cinca i en menor proporcid a la de 1'Esera. 

Aquest limit 6s el que ens ha servit de base pel 

inici dels diversos treballs espeleolhgics que duem a efecte, 

GEOLOGIA 

En iniciar aquest apartat, volem deixar constancia 

del8 possibles errors que s'han pogut cometre en el seu dese5 

volupor~~ent, Hem intentat de donar una visi6 al més estricta 

possible d'aquesta zona, pera en consultar els diferents tre- 

balls exiatents sobre aquest sector, ens trobem amb la diver- 

sitat de criteris dels autors que l'htan astudiat, 



Pes la nostra p ~ r t  diem que degut al poc temps que 

treballant; en la r e g _ i , Ó ,  no posselrn vp criteri massa ben 

r a decantar la nostrn opini6 envero algun dels tre- 

balís que s'han efectuat sobro la formació del m 

Cronologia i resuvn d'alguns da3:s est11di.s efectuats en aqtaesta 

zona. __. 

Dslluni (lj10)1, karia reconegua* I "exist;encia del 

contacte entre Ea ser5i.e '~rst;-&ci& ;i l " ~ o c & ~ ,  en 1u zona del 

Cotiella, des de L'~se$a fins e1 Clnca. 

Jacob i Col1 (1927), consid n qqua 

tacte corresponia n un cavañcamen* cap a2 x ye18 que en el 

seu"é'ostat S i SW a f  '~n'hss~s estava cavalcant cap el S, 

P, i.;isch (1934)~ descrivi La primera cart 

de tota aquesta zona. P Q r  elP, ei Cotiella havia sofert un prg 

C&S "d'extrusaió", que dona com a'resultat una estructura 

forma de xsmpinyó anlb doble veasan.E; cap a4 N I 

SW, 

P.Souquet (1967) ha pses a-questa inteapretació 

a la realitzacid del seu treball paieoestratlgriific sobre 

etaci pirineu* 

Ssgurct (1969) ha i io2-gut  demostrar que la v e r g h  

cia ILT &S 'prktcticrrment inexisten-b i, d~?.terpretaht que e 

t del rnassfs est& corregut cap sZ S , no pogué observar el 
ont de1 mantell. 

ler i A, Gayrido (1970) han .po 

sud i ].a seva fossil$taacid :pe 

eguret havia suposat. 

El msssfs muntanyds deP Cotiella, situat entre 

inca, pertnny a l'anomenada Sub-Uni-bat Pirinanc 

Central i al seu torn a una de les dues regions laterals (cb- 



El mantel1 del Cotiella esta integrat per materials 

que van des d'el Keuper al Lutecia, existint-hi una llacuna es- 

tratigr&fica que compren el ~urasic i el Cretaci Inferi 

La unitat Gavarnie-Monte Perdido corresponent a la 

eona de Cotiella, ha sofert un desplacament rndnia de 15 Km, i 
rn&xim d'uns 40, i 6s principalment en la zona MW on s'obser- 

va la ssva superposició sobre les series crethcic-~erciari In- 

ferior, en les valls del Cinca i el Cinqueta) en el sector E &S 

observable en la vil1 de l'~serta, 

El contrast entre les dues series fou essenyalat 

per Souquct (1967) i posteriorment reinterpretat psr Seguret 

M, Soler i A. Garrido (1970) referent a1 contacte 

d'ánmbdues series, diuent "El pla de cavalcament talla ambdues 

s&ries pujant de nivel1 cap el S,, pero l'mgle de tal1 6s 
molt superior en la serie que cavalcatt. 

Estratigrafia 

EX massfs muntanyds de1 CotieXla esta format per 

una serie de calc&ries ~retgcies que pot ascendir fins a 1000 m, 

i que va des d'el cenomania al senoni&, Dalloni (1910) ho de- 

mostra amb el descobriment d 'orbitolines i de ~ac&cies, 

Aquestes calcaries psrtanyen Lotes al Cretaci Supe 

riox f hZ s8n representata tots els pisos, 

- ~enomiani&: caíchries massives blanques o blavoses amb cal- 

coesquists; en la "serie Armeñal' sCintercalen algunes caichries 

margoaes blavisses, La seva espessor va des d'els 30 o 40 m, en 

el Circ d*Armeña als 5 m, de la collada de Gulliver, 

- ~uroniht calcaries grises massives en el Circ.d'~rmefia, un 

xic mbs argiloses i clares en la serie "Armefia" i collada Gulli- 

ver8 tenen alguns metres d'espessor (uns 5 m.) 







- ~oniacih: calc&ries massives clares, en alguns llocs rogexx- 

ques i un xia margosas ( ~ i r c  d'Armefia), contensn en Ea seva bs 

se nbduls de sflsx; la seva espessor es dificil dbevaluarp pe- 

ro es considera que pot arribar a tenir un centenar de me%Pes, 

La siirla, 4s  totalment calcbia en els tres estrats 

desorits, existint-hi hicament una intercalaci6 de calcoes- 

quiste; la seva espessor total es redueix notablement de Pa 

a la S passant des d'un centenar de m, O aprox%ma- 

fp. 

rie es presenta subvertica 

rmsfia); en la zona N ea presenta an disposic 

collade Gu om a flsnc d'un ant2cliral 

de diraccid N - NE, 
Els diversos líocs on es pot recsn&ixer sónt en Xa 

pcirret N de la Coma Carins (t)l07m.), al peu del Reduño, en -el- 

fons del Circ d'~rmaña, en les seves murallss occidentala, en 

sls pendents septentrionals del Entremon i zona alta del po,ble 

da Saravillo i a. l t W  del mateix en la Pico Peguere, prop de S& 

linas delesin, Disteix un aflorhunent cap el Sud,en la co.llada 

Gulliver, d'uns 70 m, d"espessor, 

c.Souqubt el pqese 1 rnassis del Cotiella sud 

S sub~pisos, , en~minat pel matefx nom de lo 
I .  

re com a cal de "Aguas .A Sal9nzw , 

*t~krlc&ries de Aguas Salen%'' calc&ries d aespic~Lea 

grises i be silex que es presenten en pstits bancs, separata 

per interestrats margosos i prims; tkunbd! es presenten en to gg 

neral clar i una patina grisa, Cabreixen t essant mesi- 
1 

fo 6s l'Entre Fornos abana d'acabar en la Ptqmta 

Lbrga. En aquests dltims Ilocs, lo serie apareix horit I 

va base esta e rada per les moryenes exi stents; e1 



seu sostre se situa en &'altipl& de l'Entremon, 1 

ddna una potencia de, mds d'm mi le^ de metres. 
I I  - Santonfa: de composici6 complexa degut a1 desenvoluparnenL 

re litofacies principal 

La primera es localitrea sobre la 'vessant N del 

massis; lea tres 

a V sobre la ves 

Const 

psr calciries amb gresos de to ocre rogenc, de gran desenvo- 

lupament en el Circ d'Armeña i cara M de Reddo. 

La ssgona, prese 
serven en el barranc de La G 

b s  dues rtsstants,no esta ntades en la zg 

irib.zun klit gre 

sbs rn~rgbs imb niques, i continua omb mar~;,weS blavdsss que 

s6n les que kedominsn a tota la zona Id , val1 d'Irues i Garg 

na, i s'anfansen sota la masa'ca~c&ria de& Cotiella, 

Tsctonf ca 

macib del massfs sehan sfectuat (~ouquet 1970 i Segurist 1969). 

De lEi'íltima en tractarern mds detal1adament;'perque en estudis 

posteriors (soler i Garrido 1970), ens han confirmat el 

csiterf, 

seva. forma 

sinclinal d 'A dividint l a  r e g i d  en dos secto 





sos entre falles transversals. El primer,provenint de Bisauria 

fins l'esquing d'~rmeña, situa el Cotiella com un sinclinal sud 

dividit en nombrosos replecsr el segon en el sector occidental 

del sinclinal dsuria aixecar-se fins a perdse la seva curvatu- 

ra i se situa en f o r m a  tabular en l'extrem del rnassbs  unta 

Souquet fa referhncia a que aqussts fe 

sernblants als estudiats en els models de cavalcarne 

Txumpy (1957) en als Alps i de F. Pr ~ u s t  (1962) en 
'a tesi de Segurat (1970)~ no admetia aquest proc 
formacib del massis; Ln seva anzlisi estava e n c a m  

moment a l'sstudi del sentit de les seves vessant interpre- 

%ant en el conjunt del massfs, la relocid amb el aparent - 
ment aautocton que el segueix nids cap ez I CE i el tacte de 

38 S8V& base, 

En si sector N afirma la sevaL posic 

Q subhoritzontal. Noaaltrss hem pogut observar 1 

palso%oiqí:es de ldaut&cton, prop del Ibon de Pla 

per les del ~rethcic, i en la Collada de Sta, 1s 

~ e n t  de 2es m a r w e s  ascQniquss que apareixen en 

t ~ a  LectOnica. 

En Pa val1 del Cincsa, e1 contátcte 

3& de falles, pero en els llocs on no n'hi ha, 

va que el Cretazi reposa sobre I~EOCQ, on hi 

sL TriBsio, generalment reprosentat per guixos, 

Lbesqaistositat juga un paper impar per as deter 

ainar el sentit de les vessants; Seguret hi fa erancia dient 

que indica pressi6 amb inclinacid al W. del strart de lar 

aapa del Cotiella, 

En el Bwrranc de Fornos, a I'F. del 

observat en les margues del Companig-Maestrich 

sos filons de calcita existents 



Com a conclusions Segurst ans afirmas 

i, Que els nivells inieriors que constitusixen l'autocton, 

dipo abons que el despla~ament del mantel1 del 

la; 1 ssu torn han sigut poc tectonitzats, pe 

a qual cosa han quedat principalnent subhoritzontuls, 

2. E l s  nivells intermedis, molt tectoniteats, juguen un PaPer 

na ent 

3. Eis niverls superiors, poc tectonitzats, sbn posteriors en 
la major part del desplacament, perb l'existencia de dis- 

cord&nci@s progressives .indiquen una continuitat dels des- 

placaments durant la seva deposicib, 

El front de1 mantel1 da1 Cotiella es troba fosi- 

litzat pel Lutecia inferior discordant; Soler i Garrido ho han 

pogut observar a l x  S de la w~40ntañesa1', relacionarit-ho amb el . I 

front Corrsgut del Montsac, 

Davant de l'abundancia de formes c8rstiqu1es exis- 

tents a la zona en estudi, hem cregut convenient no descriure- 

les mY, d ta prirne~a icacib i ar-ho 

asid, quan de major quanti 

vidit el c 1 rnassis en tres 

cara que queden affllades f 

ipi, no estan e? !nquestes zob 

meros -Ciroo de Armeña i Barra 

de Galliners- hi predominen les cavitats de deaenvoluparnent 

vertical. En el Circ dtArmeña, situat a la banda riibs occiden- 

a una al itd 2200 m,, S 'kan &0cali4'~~:, 

fondaries entxe 15 i 70 m. del8 quals se 

n'han explorat 22 moment: la majoria han resulto 

tar colmatats per dippdts de g l a g  de gruix indefinit. En a- 



questa aona les cavitats han estnt indicades per la lletra A. 

kqui, l e s  calc&ries . ~ d e l  ~ r e t a c i c  scp. sbn re7resen 
, -  . 

t ~ d e s  gel ~uronia i el santoni&; una falla inversa travessa - 

la aona en dirsccid m--SE posant en contacte. per cavalcarnent, ,- - - 

el Crbticic i l'Eoc&. fiquect darrer, est& sepresentat per unes 

cal&&ries nummulitiques .tiel Susssonia. 

La ssgona zona -Barranco de Galliners- es troba al 

centre 'del rnassis i a1 tif ' dtl seu cim cuXmiriant, s.exten en- 

tre 'e192000 i 2700 m. 'daaltura i eat& constitult per calca- 

r2es dei ~retacic~ Superior (smtonia), S *hi lian iocalitzat u- 

nes 50 cavitats de fondaria entra 20 i 5.0 m., de les quali 

n'hm estat explorades unes 25, oferint algtmes deelles inte- 

ressants perspectivas, 

En aque&ta rnateixa zona es localitza la' mñxima ver  

tical -fins el rnoment- del massfs, la HGrallera de Chiva" de 

205 m, de psofunditat. ~arnbé existeixen ulgunes cavitats de 

desenvoluparnent horitzontal, perb general~íent dresc&s recorrg 

gut, arriba& alguna aís 350 rn. . . ""! . - 
, 2 . '  c 

C si6 sobre aquestes dues 
( I r  

rncta d'un cakst autocton i pr.inc 

holocarkt ( s e d n t  l a  terninologia de LLopis 

hem mencionat . , 
en nombrosos pous niva 

guneti, d'elles es com uvales) i diaclasses 

que actuen com a formes de les aigries superficials, 

Tambb cal conptar en tot moment amb la influancia que han ti2 

guLr.b1's fenbraens periglaciars, pdr a comprendre 1 cevoluci6 i 

1 'eAtat actual d'aquest carst, 

Fn tercera zona es 
l 

pren els barrancs deIr&es-Fornos. En @lla es 

eades les principals surgkncies de l'ap 
-.í , 

Les principals són les denominades '*Fuentes de 



FornosU, iormades pe r  tres desguassos principa3.s el cabal dels 

quals, prhcticarnent invariable al llarg de tot l'any, impedsix 

la penstració, A un nivel1 supea-ior, pero forqa properes les 

"Fuentesf', es trobsn el "Chorro" i "Los Graners", surgancies 

interrnitents que funcionan a l0&poca de desglag i en ocasi6 de 

fortes ternpestes, 

"Z1 Chorrof', explorada en 1a ssva totalital, t6 un 

recorregut d'uns 600 m. La boca d"ecc6s es tr~rba a1 be11 mi& 

d'un cingle, a 25 111, d'altura. En prec%pitar-se les nigües des 

de dita altura han format a Pa base una marmita de considera- 

bles proporcions, 

"Los GranersWp en fase dcexploració, t&, fins el 

moment, uns 2 I h ,  de recorregut i degut al nivel1 actual de 

les aigües i a í~ seva comp&exitat, sUhi fa inprevisible tot 

aveng, ~ s t &  fonarnentalment conposta per dues galeries, En una 

dcelles sPha localitzat un riu i Za segona fa concebre esperen 

ces de comwicació amb "E1 Chorro". 

En tota aquesta zona existeixen ~ O M ~ ~ O S ~ S  surgén- 

cies de petit cabal, especialment abundants en el marge dret, 

la qual casa ens inclina a creure que provenen de Punta LLer- 

ga e De confir~iar-se aquesta suposici6, aquest nucli mmtanyós 

quedarla hidrol&gicari~en azllat de la resta de1 massgs. Aquos 

ta teoria es deuria basar en que Punta LLerga forma un klips 

del mantel1 de corriment de Cotiella, estant sensa cap contac- 

te an~b el1 encara que pertanyi a Pa mateixa unitat de forrna- 

cid. 

Totes les surghncies afloren pel pla da cavalca- 

rnent, Els natcrialc en ols gua1s es desenvolupen uquestes c- 

vitats, presenten nombroses zones de fractura, existint estrg 

es de friccid i juntes d'extensi6 acib nombroses crist%l.litrr;a- 

cions. 

A la capgalera del barranc, es trobsn les antigues 



surg&ncies9 totalraent colrnatades per sediments i arnb gran desen 

volupament de recobri!dents litogenics, Entre aquestes, destaca 

la Cova del "5 de Agostotf, de 1067 m *  de recorregzit real i 52 m 

de profunditat. ( ~ n  un altre apartat es tracta rds arnpliament 

dlaquesta cavital). 

A part dlaqusstas tres importants zones, on es c o ~  

centren la majoria dels fenomens carstics, slhan efectuat axplo 

sacions a tot el llarg i ample del massís. A i x i  podem citar les 

surgeneies existents al '!Pase de la Inclusa", quatre avencs en 

el Fornsll, (~ond&ries entre 20 i 70 m,), la Cova-Avenc de la 

Pleta i uno altra per la "Ereta de las Brujastf, a la zona supe 

rior de Punta Llerga, algunes coves al tfPaso de las Devotas", 

etc*~ ' : 



Per Pau Pérez 

Dins do la cel'ipanya de treball portada a terme en 

el massfs de Cotiella i al llarg dsls dies dedicats a1 descens 

i alcanent topografic de la wGr~llera de dos compo- 

nsnts da l'equip de recolaament sfcctunren un rastreig per la 

sona superior del "Barranco de IrÚesl' fins a la "Peña de La- 

Ek seu principal objetiu era arribar ta una enorme 

boca que, vista des del "Collado de Santa Isabel", sernblava 

rir grans possibilitats. DesprBs dtuna penosa travessada 

arribar a l'entrada, pogueren comprovar que es tractava 

d'una ~ ~ v i t a t  amb estas recorregut -uns 30 m,- encara que da 

grans dimensions. 

En el itinerari de tornada, es dedicaran a explo- 

rar i a topografiar alguns petits forats. En ran d'ells i des- 

prds d'una Pabariosa desobstruccid, es pagué superar una ga- 

tera qye don8 pas a una galeria ds rnajors dimensions; de se- 

guida a aquesta se nfhi uneix un altra de iguals proporcions, 

la qual es convertiria en la galeria principal de la cavitat. 



El nom de la cova ccm a 115 dlagosttl fou 

ser aquest el día de la seva trobada, ja que la gen 

no l f h i  donaven cap norn en concz'et, 

En dies posteriors c t e x  

tu& la topografia, la gual determin 

sce~:.dent de 16 m, Tanmateix, ñi 

a, 

Per Alfred 

i6 resulti senzilla, per 

n una s&ie 

n el t s s r n n  inl 







ves i arenes, fins restar totalment acupat par blocs. Al 

tat esquerre de la galeria, es troba un pou de 46 m, i un xic 
mbs endavant dos orificis intercomunicants, separats entre si 

psr urms 25 m, que donen pas a un t r w  de curt recorregut obs- 

truXt an el seu final per blocs, 

Tot aquest sector de la cavitat, es caracteritza 

psls nombrosos blocs que recobreixen el sol. A la dreta del 

e principal existaix una estreta galeria no massa llar- 

ue finalit~a en un pou cec de 34 m. de desnivell, 

Una nova i petita galerita desemboca en la princi- 

pal. A continuacid s'han de superar 01s desnivells ascendents 

nts de la cova, els quals ens sitfien en un aixampl- 

roba un gourgalpeu d'una colada parietal on s'han 

at variacions de nivel1 de certa importancia, Un conduc- 

Le de modestos dimensions i descendlnt uns 5 m,, ens sitdn al 
actual final de la cavitat, en quedar aquest tram cegat psr 

una gran acumulació dCargiles i llims. 

El desenvolupamon% total real 6s de 1067 m, i e1 

desnivell del final respecte a la boca de +16 m,, essent -46 m 
la cota minirna assolida. 

Morf elogia 

La superposició dels diferents cicles de funciona- 

ment de lar cavitat fan que hL intervinguin nombroses formes 

morfol&giques, podent destacar: 

- Morfoloafa d'erosib-corrosid: 
fa patent en quasi tota la volta i parts 

de la cova, Formes completament arrodonidos on 

en alguns llocs es poden observar les tipiques ernpremtes de 

corrent. Cap a les garts baixes de les galeries, les formes 

llises comencen a anar varinnt cap a formes m8s cantelludss. 

Tanmateix la corsasid es posa de manifest en els llocs on el 



les act-itarls i.nf5ltracions 4 s  encara apreciable 

Xloc de conflu&nc4a de, la galeria amb el pou de 

poden observar algmns blocs en e1 s&X de la galeria, 

stat crosionats posteriozrnent al seu enderroca- 

ment . 

La qtlasi to%aliLat del sol de la cov 

d& bl orien@an<; per La gatera ha a prop de 

4a i seguint per cls petits deanivells, deuen tots ells el seu 

origen als procoasos c;&ctics, lleva* del situat al fons de la 

cova, en o1 que han intesvingut elemants tect&nics. 

Ea nombrosos puntc ea troben blocs 

ri, E. dlferents ~xivells de les parets. Ja hem dit aban 

ns d'aquesto baocs han ecUat retocats per l'e 

essos litog&nEcs, 

Gran xxumbre de rna-teriazs sedimentaris es troben r= 

cobkint el sol de la cavi%ak, a l x f  nateix com certes  parta de 

l e s  parets de ;a galeria, observant-co en alguns Llocs una pey 

Lecta sedirnentacB6 rftmica d"aquests materials. Tarn 

bsn tota mena de textures en els sedinents, des de 

les f i n s  u graves'bastant grolleres, passant per diversos ti- 

pus intermedAs, En certs Andreta hi han hagut esllavissamentsi 

i enfonsaments molt locals dc:ls rncterials argilosos. Be manera 

molt localitzada hi ha. una serio d'esquerdes en Les nrgiles . 
del sol ("mud cracksf9) que trenquen la continuitat del cedi- 

foz-mes mbs o menys ~02igonals i ob 

eraPs d 'aquestes fornies.  

est tipu~ de rnorfologia no 6s rnassa xnl 



en quant al volum que ocupa en la covitat, Podem citar un grup 

estalagmitic situat a la galeria principal, aixg com en el tram 

final de la cova on es sitda una colada, i lYestreta galeria 

terminal on es traben formes reconstructivee de diferants ti- 

Con a cas curibs citem una slrie de formacions de 

*&P li que omplen les parets da la cavitat en diver- 
sos r a r n t - l i  un ospecte blanquinbs. Efectuada la co- 

nt analisi ha resultat esser guix.. Imalment. en llocs - - 

mAlt , o prop de la gatera que es troba aLs 60 m, do 
1 'entrada, s 'observen m e s  finas capes litog8niques dis 

sobre fins sediments argilosos, bastant trencades i a m b  

nee perforacions. 

Encara que ami, la COVI " 5  d*AgostW es troba inag 
tiva, el seu funcionament en epoca preterita estigu6 íntima- 

ntmt lligat amb les altres cavitats del ltBarranc de Xruesw, per 

formar part del mateix sistema carstic i part tant, fins que 

no es conegui perfzctarnent la resta d'aquestes cavitats de la 

sona, no es podri tenir una idea exacta del oonjunt, No obs- 

tan$ 1 segsns les dades observades en 1s cova, podem fer les 

següents consideracions, 

La Cova " 5  d'Agostl?, funcionava com a surghnc2a de 
les aigües recollides a les parts altes del massfs, entre Co- 

tiella f Peña Lascucs. La primera circulació, es va instalar 

sobre un pla~d'estrntificacib, marcant el cami que deurien se- 

guir Zes afgües, la qual cosa justifica el poc desnivel1 que 

presenta la galária principal, Únicament, cap el fons de la g~ 

leria trob<em un ressalt que deu el seu origen a l'encreuament 
> : r  

del pl- d'estratificacib amb un fenomen de tipus tectonic, pe- 

ro moit local, hrennt aquella &poca la circuíacib era a pres- 
si6 hidrostitica, c o ~  8s tfpic dels conductes embrionaris, co- 



S& que posa de rslleu els ?ignes que ja hem mencionat en 

partat de morfologia sobre el sostre i parts altes de le 
< -  

El posteriur'desceno del nivel1 de base de- la so- 

na, va deixar la cova en un regirn de circulacid lliure, com 

rva en els perfils de nornbrosoc trarns d 

Es ser una circuPaci6 intermiten 

a "'trop- en Ppoques de crescudes importa 

Les aides, tan% venien del Fons do la galeria 

ria des~ondent; que es troba passada la ,gat 

es ant d- la principal, 6s on es t 
< 

rnajor nombre de emprerntes de corrent, 

Durant aquesta epoca, els processoa cl&stics i els 

reomplirnents tan litoghnics com sedirnentaris, anaven alteknnt- 

,sei  perque. trobom bldcts e'nmig delo sedriments argilosos que ho 

acuseni aquest mateix tigua ds sbdimont sobre els blocs, al- 

gurfs a m 6  litog&nesi 5. dPnltrcs no.%Tot aixd permet afirmar que 

sis., p6rtfodes d 'avfngudes, ' s '5-ktercalaven amb llargs periodes 

de hul,lrs. circulaciÓ, dixd tamb6. 49 confirmat per l'observacid 
de. @ipositp de, sedinionts x%itmics, en certs flocs, amb petits 

nivells .calcSficats. De, la mwk.eixa manera que e s  desenvolupava 

la galeria principal, La resta de Pes derivacions també ho:' 

fe te el pou que davalla fins a -46 m,, i que bs més . ., 

modeqn, 
, 

\ Cap al final de lp&paca~~d"actdvitat de .la cova, es. 

yqn prgvocar e3.s fileims fen6rneno.cl&ctics9 entre ells el que 

va donar lloc a La gatera, S 

~aisada la crullln de gareria principal amb la 
.- r 

gilerka descendent, de la que abans hein fet m<ncicS, es troben i 

una ~erie desed3ments diatribuits de la se&int forma, segona' 

la direccid de penetraciós G:aves, uorres amb graves i sorres'i 

fines, nixB 'ens confirma que aixX que la cnvitat 'entrava en " 



funcionarnena, primer sortia lPaigua per la galeria descendent, 

que es tro'ba a uns 20 m, a mes baix nivel1 que el fons de la 

galeria principal, 

hrant les filtimes avingudes, leo ai&es sortien 

per aquesta galcria pero no arribaven a lFexterior qusdant-se 

aturkdes pel sentf"Cnscenden% cap a I0exterior que t6 la' cavi- 

Lat en aquest punt. A&xo 6s confirmat per la falta de processos 

erosius i sedimentarls en ei.s blocs de la gatera. 

A partls dPnquesta Gpoca, La cova fou del 

de 'la reconstruccid Iitog&n:i-ca, f ormant-srs les grans estalag- 

mites de la ga4eria principal 5 la majoria do les concrecions 

parietals, zenftals i pav-tment&ries, 

Alg~ns esllavissamtsnts i enfonsaments que hi ha,s6n 

deguts a rnoviments de solifluxL6. Tanrnateix donem e1 mateix ork 

gen a la fracturs de les fines capas 1itogGniques que es trobsn 

sobre els sedirflents, Les pesforacionc d'aquestes mateixes capes 

sbn degudes a I"acci.6 dels d e g o t a l l s ,  abmdants en aquesta zo- 

na, on tambe hi ha alguns bassals, 

Un altre fen6men que s'observa obn els "mud crackstt 

en les argiles, COM a producte dnapoques de sequedat. Referent 

a les estries dels seus laterals, poden ésasr produrdes per 1'2 

fecte de 1 'escorreneiu do 3 @aigua (degotalls, condensacid, etc, ) 
cap ;a l'interior de l'escletxa, 

La forraacid del pou que baixa fins a 46 m., com jn 

hem dit abans, 4s posterior, com as veu peZ conducte que d s s s ~  

boca en el sostre de la galeria principal, pel que baixava 1'aL 

gua, foradant ZQ gridxiada capa de sedinients fins trobar la roca 

mare, on ha continuat el seu treball, Sdobservsn Torts signes 

erosius i corrosius,, 

Ac tualment la csva tf 5 d *~gos"c'poddo cooniderezr-la 
com una cavitat f b s s i 7  en la que sols hi resten petits ciego- 

talls de poc taba:, 
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Addenda bisspe bgica 
"Notes sobre una eavitat a 

A 1 'anterior ntirnera d 'aquesta revistu (E-, 

23, p, 203-208, febsor 1976) v Q r e m  redactar unes linies sobre 

Becerro a la Serrada de Cuenca. En aquesta nota, 

sls comentasis biospeleolbgics quedaren un xic li 

bien poquss dades i la part mes intcressant del m 

pods aquiitics i O p i l  ea pendsnt de deter* 

minacf 6 ,  

Danat que 1 'astud ic -obtEngut tot recent 

.. st qgterial ha apo 

o, des d'el punt de vista bi 

completas en 10 possible 19s dades faunistiques de la cavitat, 

Els 1sbpods 

tric bert en oq,tubret d 

J. P omero, a Checa, Gu 

Simp, Biosp, (1974) p. 95-96), i descrit dos anys despr 

Drs, J.P. Henry y G, Magniez, (~nt, J. Speleol, 5 (1973) P. 273. 
282, ) , 

Fins ara, en descobrir aquesta nova localifzaci6, 



lCÚnica estacid coneguda d'aquest Bragasellus, era la cavitat 

tipica. 

Leestudi dela Opilions ha doriat dues esphcies di- 

ferentst Leiobunum rotundum Latrsille, represent~da per dues 

9 9 recollides a les parets del vestíbul i Nemastoma sp. ( del 
grup del bacilliferum) de la qual recolliram un exsmplar d s- 
dult a prop de la boca superior, Ambdues especies es poden cog 

siderar tragloxenes-troglofiles, 

Tot plegat, la relacid deesp&cies reco1,lectades 

(el 1-X-75) 6s la se&ent: 

CRUSTACI S 

ISOPODS, Asellidaer Bragasellus lagari Henry y Magnisz 

OPILIONS. Phalangiidae: Leiobunum rotundum Latreille 

emastomatidae: Nemastoma sp, (grup del bacillbferum) 

. . INSECTES 

COLE~PTERS, Ptinidae : Ptinue fur L. 

LEPIDOPTERS, Geometridae: Triphosa dubitata L. 

Nymphalidae: Inachys io L. 

A m6s es va observar un rat-penat sol.litari, S- - .  
Schreber (~uiro~tera, Rinalophidae 

e1 sector de la boca superior. 

El Bragasellus ha estat determinat pel Dr. Guy Nag- 

nió5,eninent carcin81egl al Laboratoire de Biologie Animale et 

GQnérals de le~nivarsit6 de Dijon. Els Opilions per ia no 
c t especialista, Dra. Maria Rambla, del Depur 

zooiogia de la Universitnt Central de Barcelona, Des d'aci em 

ben sincerament aquestes col,laboracions. 
r / , . 



quest any, despres de molt.ts esfor~os sCha acom- 

plert un dels nostres principals objetiust l'enlSac ,de1 T-1 

amb 5-a cova de Sta, Elena, assolink un desnivel1 entre boques 

de -557'7 m., passant aixi a 6sser la inlegral mQs fonda de la 

r la via d'escalada'srha recorregut mig quilohe- 

tre de galeriss superant-so una cinquantena de metres 

munt del nivel1 de la boca del T-1, La gaáeria continu 

mateixa tonica i amb una seccid de 6x6 m, Al mateix temps sCe- 

fectuaren exploracions en alguns dels pous que la tallen, D'a- 

nera podem dir a manca de revisi4 topogrkfica, que el 
6 > 

tokal és d8uns -600 m, 

itzh un campamen 

el massís, sota del pic 

ovgs de lcexpedicib. El resultat 

del T-97. que s <expl 

ment , aprof itant el 
baixa fins ~ 2 3 0  m, continuant arnb 



Durant la primera quincena del mes d f a g o s t , . ~  grup 

format por M. Illan, D, Pi, i A, Montserrat, de TIE.R.E. del 

C.E.C., es Va desplacar a ltarxip8lag de les ~an&ries, 

Van Qsser visitades les illes de Tenerife i de Hie- 

rro. A Tenerife es varsn explopar La Csva de San Marcos, de 

15322 m, (1cod de los Vinos) i la Cova del Hielo, situada a 3400 
m. dtalcada, en una vessant de1 Telde, A l'illa de Hierro, es 

topografiaren 700 m. de la Cue-ya de Don Justo, 

A Tenerife es varen localitzar altres tres cavitats, 

perh per manca de temps no es va poder efectuar l~exploracib. 

Aquest estiu, els treballs efectuats s'han cenirat 

exclusivament a1 sector del Barranc de Galliners, 22 noves ca- 

vitats han estat localitzades, totes elles de fondapies entre 

15 i 40 m, exceptuant la C - 2 7  on es va baixas fins -136 m, 

Degut a que en aquesta &poca la zona de sosgencia 

encara te els nivells molt elevats, ltaigua ha dificultat les 

progressions, motiu pel qual s'ha deixat les exploracions per 

.'a ser continuades durant Ithivern. 

ERO?!bO- 26 

La campanya "Erongo 7 6 " ,  realitzada por Maria Ca- 
n a l ~  i Ramon Vifías de l'E,R,E,, tenia com a objecte lfestudi 

de l'art rupestre del ~assfs de Erongo -Namibia-, Africa del 

sud-es*, Sorti de Barcelona a principis dfagost i es dirigg a 

Windoek, capital del pags. Les prospeccions i estudis es realit- 

aaren a la zona N del rnassis, en el sector del Khomas Hhoch- 

000 m. dlaltitud, Varen ser revisats 35 panys de 
de diferents apoques i estils. La major part 



1 representen animals de la fama sal-ratget elefants, rinoceronts, 

1 Qirafes, etc., junt amb nornbrosvs desfilades de figures humanes 

on sfapreCien, a part dels adocnaments, els trets dfesteatopigia 

tzpics dels pobles Koisán (~otentotes y ~ushman). 

En el IV Congres íftEspe.leologia seran presentadde 

les primeres obsemacions sobro les pin-bures de la Hain Hole 

(~temba) , una de les balrnss mds frequentades do la regib, on 
les seves pic-kogralies'es trobrn Qn avangat prroc6s de desapari- 

CAMPAÑA AL PERU "HIRCA-z+: 
........................... 

tre Excursionista de Ca 

dssp dfagoa6 a distintes p 

amb diferents ob je-bius: Escalar ? -  I cim dels Andes$ realitzar un 

estudi socíol6@c 9 fer prospecci6 aspeleol6gica. Aquesta darre 

ra tasca ha estat rsalitzada per quatrs membses de lrE,R,E.EZs 

resultats hañ.-ektaf; 9rnipoíntan~~a~ EL descubriment de dues aones 

m b  *grans 'possibll'i~n'Un espsleoX8g3,gtzes al depar-bament de Caja- 

marca, arnb l'exploracib 3- topografia de la 'tOue.íra de los Gatai- 

charoatf , segonn cova del, Por&, amb 1 , 3 3 4  m, i -180 m, de profon 
ditat, Recolecta de faxna, en la que.crei.em que hi hauran exem- 

plars forga ex$x-a~~dinaris, i la prosa de ostres de sediments 

B aampanyas e x ~ .  aquest sector del Pirineu d? Osca, 

que ja fa bastants anys que or@tea e1 &?atp ~spoleol~gic da 

Badalona, van donant rsaultats, almanys a nivel1 d'exploraci6, 

forga posit3.u~~ Entre les di-rerses cavitats explorades, desta- 

ca 1fAvenc. C-9 (anomenat pFr alguns "Avenc ~adqlona~*), amb una , . 

f o n d h ~ a  est5ma.a en 650 m, El. sogucrlx 1 'Avenc (9-20 ( ~ a  ~ufona) 

al qual se li wsigna, a fa i t s  dtun . . aixecament topogr;rafic defi- 
' , 

nitlu, la profi;in.ditat de 540 m, kquestea dues cavitats fineixen 



onants. Dos altres avencs, en curs dfexp 

gran interaso ltavenc B-15, explorat tot Just 

ins a -250 m, i el *Sumidero de Gurrundudft, d 
desnivel1 similar. Hí ha la possibilitat dtenllaqar Uguna d 

questes dues cavitats amb la resurgenoia -Cueva de las Fuentes 

de Escuain- a m6s de 1000 m. de desnivolJ., car sembla que les 

e ho permeten suposar, 

"Subterra* 1 

of onditat . 

S.G,C,A,F, de Grenoble ha trovat Itavenc nAndr6 l 
TouyaH de 950 m, de profonditat i amb una vertical de -300 m, l 
segons informa uSpeleologia Belgicatt . l 

pare- un comenta& de les pelfcules aparegudes en aques 

men, resultant la rnajorxa dfuna qualitat excel,lent, a excepcid 1 
de les espanyoless "Gru 

tada aquesta bitirna, pe 

vista.,. erenrde xina qualitat inferior, sobre tot la darrera que 

deieri.isia morir de riure a la gent, 

e 'de Tameza (~azuco, ~stwnias) 

a a ltengolidor final de la cavifat. 



El dfa 19, el G.S.M. dcAsturies so1,licita la col, 

laboracid del servei d'espsleo-socors (G,S,M,) del  omite Ca- 
tala, 

Malgrat les dificultats inherents a que era 

festiu i Epoaa de vacances, es constituf un equip conjunt 

especialistes en immersid del SePvei de Bomberos de la Excma, 

Diputacid Provincial de Barcelona, Si bd obtenfr un 

transport aeri va resultar extreaadament dificil, p 
, 

' &f9 despres de liargs tramits, la mobilitzaci 

que el dfa 30 trasllada al citat equip i el seu maeerial 
eroport dcAst&ies. 

Ltequip es posa immediaLament a treballar, pera 

malgrat les nombroses inmersions efectuades no s'aoonseguf un 

resultat positiu, per la qual cosa sthagu& dcaplagar el rescat 

de 1 t espelebíag, 

passat 11 de julio1 es celebd a Barcelona 

rdidria del C.C.E.Sfinform& de la situaci6 ac.tua1 

del C.N,E, i stinici8 lfanalisi de la problem&tica de lfespeleo- 

logia catalana. SiacordA la creacid dtunes delegacions per zones 

i que tots els grups compresos en elles es reunirien regularment 

tractant problemes de base que dsprés els delegats presentaran 

a les juntes mensuals del ComitQ, 

Rquestes juntea sbn obertes i es ce1,lebren el 

mer ü'illuna de cada mes en el loca& del E. I ,E ,  (baixa de Sa 

P 8 



NORUEGA 1926 
---e------ ---- - ------ - 

Duran-: els dles 25-8 aI 1%-.9 d'rquest estiu un grup 

(~.~bach, A,Nubiola, C,Tasr?6s i 9, ~acola) ha efec-Luat una visk 

ta espeleoiGgica a Noruaga, per sobre de7 Cercle Polar Artic, en 

plena Laponia. A par-t di.zn ~ t . c o . ; ~ e ~ ~ ? - l , l -  gei~oxal pe l  carst norueg 

-un dels m . " c  sep-kentrionah del m 6 n -  1 obcervac~ons geografiques 

especiaiment cLim&tLques, relac::-ona6oc amb la carstificaci6, 

lfáctivitat espeleol6gica es va cen.trar al Sistema Okshola-Krig 

tihola, sj,tua"cap al fons <el gcan :Ljo:r.d de B a d 5 ,  prop de Faug 

ke ert pel: alzglesos 03. 1368 1 69 5. qu2 anb els seus m8s 

de 13 km, constitueix La cavitxt ds rn&xim recorregu.k de Noruega. 
El c6mpl.ex s 'or%gina en l'clngolidoz del ri1.a OlcsP1oLeva, a pocs 

metro& de la grandAosa boeü da La co-va Olrt3hoia que desenvalupa 

01s quit8metres de les sevea complicadea ga?cries quasi tots per 

galeries seques, flns que sfa\junta amb la Cova Kristihola i en 

ella el cami piincjpa7 Ja esta constitu3-t p e r  una galeria de 

prop de 30 m. d'algadz amb e;- ~5-u  ci~-culsn-k p c l  fons, S 'han re2 

Iitzat treballa t;o~ogr-dfrics qEe ctsps,>.~rn pod@r donar a coneixer 

aviat aixi com al$res laboro 55cosp?'ool6giques9 cliniatiques, 

- 5  

0,Escol$ 

C OMITE' NAC 1 ONAE -------------- - 

Desprgs de les gcs t5ona  :>or.ba.dss a termo pek C,C, 

per 1tesclarlrnen-b do la probIen&-klca d s l  C O N , ,  o7s  dies 3 i. 4 
del passat julio1 . . es ce~ebrg a Madrid una Assembles Nacional, 

en la qual el Sr. Eraao pnasenta la so- ia ciirnisi.6, En aquosta 

reunid slinici& Ifestudi dels pr5-nckpa3.s probleaas que afecten 

a lfespeleo70gfa de la península i sfacord& l~cX,laboraci6 

dfun Fsf>rme que s'encarrega a una comLaAS geskora, que dona- 

r& compto de la aeva actuacid a IfassemSlea a celebrar el 10 
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