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El carst 
conglomeratic de 

19Espluga de Francolí 
J O S ~ D  M.a Cervelló i Torrella 

Aquest és un primer avang molt sintetic del treball de recerca 
que estem duent a terme a I'Espluga de Francolí. Des de fa molts 
anys, estavem interessats a aprofundir en el coneixement sobre 
el peculiar exemple de carstificació en conglomerats que s'hi de- 
senvolupa, especialment pel que fa a la seva evolució i al dinamis- 
me actual. Una serie de circumstancies favorables (ja citades a 
I'article que precedeix) va facilitar la possibilitat d'un estudi detin- 
gut que contemplés d'una manera global tant la conca d'alirnenta- 
cio superficial (de gran diversitat geologica) com les formes endo- 
carstiques. Amb aquesta nota fem una primera aproximacid a I'am- 
bit geologic, geomorfolbgic i hidrolbgic del carst conglomeratic de 
la capcalera del Francoli, I'estudi del qual desenvoluparern en un 
proper nlimero ~'ESPELEOLEG. 

L'area carstica de I'Espluga de Fran- I GEoLOGIA 
coli es troba en un enclau geologic d'alt 
interes, com 6s el contacte de dues uni- 
tats diferenciades: el massís del Priorat 
i la depressió de I'Ebre. Els relleus de 
les muntanyes de Prades són un bloc 
elevat que forma part del massis del 
Priorat, el qual, a grans trets, consta d'un 
socol paleozoic (Siluric i Carbonífer) ple- 
gat, fracturat i afectat per una important 
intrusió granodiorítica, i d'una cobertora 
de materials mesozoies (Triasic inferior 
i mitjh a I'area estudiada), tambe afecta- 
da per importants fractures NE-SO, i al- 
tres d'associades, que individualitzen 
blocs i que donen al conjunt una configu- 
ració tabular inclinada cap a I'Est (vall 
del Francolí). 

Al nord del massís de Prades, i al 
peu de la muntanya, trobem la depressió 
de la Conca de Barbera, que forma part 
de la depressió paleogena central catala- 
na (conca terciaria de I'Ebre). Els mate- 
rials dipositats al sector de I'Espluga de 
Francolí corresponen a I'Oligoce Inferior 
(Sannoisia inf.), que jeu discordant da- 
munt els sediments atribuits a I'Eoce. 

El sector mes acostat al massís de 
Prades consta d'un tram vermell, amb 
abundants termes detrítics. Cap a la 
base, i intercalats entre nivells lutítics, hi 

Galeria ERE, a I'altra banda del silo. (Foto: Toni Nubiola). 
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trobem nivells de conglomerats (de me- 
trics a decametrics) constituits per mate- 
rials clastics arrodonits, carbonatats, 
arnb una fabrica suportada pels codols 
(clast supported) i molt cimentats. Son 
de gran extensio lateral, de geometria 
lenticular a gran escala i, tal com indi- 
quen els paleocorrents provinents del 
S-SO, són filagarses procedents de I'a- 
rea del Montsant. La disposicio general 
es d'una gran discordanqa progressiva, 
arnb cabussaments verticals en el sector 
proper al massís de Prades, que es fan 
horitzontals, en poc espai, en direcció a 
la conca. 

Aquests materials es posen en con- 
tacte arnb els del massís de Prades mit- 
janqant la falla de Poblet, fractura alpina 
inversa de direcció NE-SO, al llarg de la 
qual afloren materials triasics (del Bund- 
sandstein i Muschelkalk inferior). Aques- 
ta falla es converteix en normal i s'infle- 
xiona cap al SE davant de Montblanc, 
seguint una direcció semblant a la de la 
falla d'esquinqament del Francolí, que 
desplaqa relativament el massís del Prio- 
rat del de Gaia, i constitueix el límit orien- 
tal de les muntanyes de Prades (vegeu 

I esquema tectonic del sector central dels 
Catalanids). 

GEOMORFOLOGIA, HlDROLOGlA 
SUPERFICIAL I CLIMA. 

El modelat d'aquesta zona és mar- 
cadament estructural. A les dues unitats 
geologiques que hi distingíem (massís 
de Prades i depressio paleogena) cor- 
responen dues identiques unitats de re- 
Ileu. 

Les parts altes del massís estan for- 
mades per les grans plataformes estruc- 
t u ra l~  de les calcaries triasiques, i pels 
relleus mes irregulars excavats a les pis- 
sarres i altres materials paleozoics, o a 
les granodiorites. El desnivel1 entre 
aquestes zones elevades i el pla de la 
Conca és d'uns 700 m. Els cims mes 
alts (Tossal de la Baltasana i Plans de 
Pages, 1.203 m; Mola dlEstat, 1.135 m) 
formen el límit sud de la conca hidrologi- 
ca que es desenvolupa cap al nord, cap 
al peu del massís, mitjanqant una serie 
de barrancs profundament excavats se- 
guint direccions paral.leles entre si 
(aproximadament NNE-SS0 o N-S): bar- 

rancs de Tillar, de Torners, de Castellfo- 
Ilit, de Sant Bernat, etc. En arribar al pla, 
aquests cursos torrencials han acumulat 
importants diposits al.luvials que, a la 
zona de Riudabella - La Mata, recobrei- 
xen els materials paleogens arnb una in- 
teressant i extensa formacio quaternaria 
poligenica i molt heterometrica, relacio- 
nada arnb el complex de diposits fluvials 
del Francolí i de la Riera Seca, una vall, 
abandonada per la circulació superficial, 
que conflueix arnb el Francolí just sota 
el poble de I'Espluga. Aquesta Riera 
Seca, antiga capcalera epigea del Fran- 
colí, fa de límit nord-occidental de la zona 
estudiada, que te com a vhrtex nord- 
oriental el nucli urba de I'Espluga de 
Francolí. 

Els boscos cobreixen densament 
aquest vessant septentrional de les mun- 
tanyes de Prades, conferint-li un elevat 
grau d'humitat i un desenvolupament 
edafic important. 

Els diversos observatoris meteoro- 
Iogics que proporcionen dades de plu- 
viometria de la zona indiquen, per a un 
mateix període, un augrnent de pluviosi- 
tat des de la conca a les parts mes eleva- 
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El Monestir de Poblet, en la pla i al peu del rnassís, se subrninistra de la lont cdrstica de la Nerola, un 
sobrekidor del sistema, situada a la zona de la Mata. (Foto: Josep M.a Cerveild.) 

des del rnassís: 
Montblanc (350 rn.s.n.rn.) 517 rnrn/any 
Riudabella (570 m.s.n.rn.) 592 rnrnlany 
La Pena (875 m.s.n.rn.) . . 803 rnrn/any 

EL CARST 

Si be la carstificació afecta els rnate- 
rials carbonatics del Trias rnitja, que for- 
men part de la cobertora rnesozoica de 
Prades, i algunes petites aportacions a 
la capcalera del torrent de San Bernat 
(font de la Pena, font dels Boixets) pro- 
venen d'aquests rnaterials, aquests for- 
men part d'una altra unitat hidrogeologi- 
ca (que anornenen ((calcaries del Plans 
de Rojals))), de les quals aqui no tracta- 
rem. Els petits aflorarnents triasics al 
llarg de la falla de Poblet tarnbe estan 
carstificats, i es coneixen algunes petites 
cavitats que havien tingut en altres rno- 
rnents el seu interés hidrologic: I'Avenc 
del Julivert i la Cova dels Assedegats. 

La carstiflcactó m6s irnportant, perb, 
és la que es desenvolupa en els nivells 
conglorneratics oligocens que formen '. part del reblirnent paleogen de la Conca 

de Barbera. Aquests conglomerats, mar- 
cadarnent carbonatats i procedents del 
gran sistema al-luvial del Montsant, cap- 
ten, infiltren i drenen cap a I'Espluga de 
Francolí les aigües provinents dels dife- 
rents torrents que baixen del massís de 
Prades. 

Es tracta, doncs, d'un sistema cars- 
tic binari amb aportació al.loctona, des 
dels relleus drenats del rnassís, i unes 
unitats carstificades al seu peu, que 
consjitueixen un aqüifer conglomer~tic. 

Es lnteressant de destacar, de cara 
al potencial de carstificació, que, a dife- 
rencla dels altres carsts en conglorne- 
rats estudiats, aqui les unitats carstifica- 
des no tenen relleu, i que aquest esta 
desenvolupat en la conca d'alirnentació 
que te un gran desnivel1 i el seu nivel1 
de base en el riu Francoli. La rnorfologia 
superficial d'aquest carst sera, doncs, 
rnolt limitada. Destacarern, pero, que, a 
la formació quaternaria al.luvial de la 
Mata, que ja hern descrit abans, s'han 
desenvolupat ernbuts i dolines (en al- 
guns casos decametriques, segurarnent 
per carstificació de nivells de conglorne- 
rats subjacents) que contitueixen un bell 

exernple de carst cobert. En aquesta 
zona de Riudabella - La Mata trobern 
tarnbé petites cavitats excavades en els 
conglornerats (Avenc de la Miganya, 
Cova de la Mata) on s'han observat i 
estudiat oscil~lacions de nivells ternpo- 
r a l ~  d'inundació. 

La cova de I'Espluga 

Les cavitats més importants, pero, 
es troben a la zona de descarrega del 
sistema, dins del rnateix nucli urbii de 
I'Espluga de Francolí, constituint antics 
nivells de surgencia, penjats respecte el 
curs actual epigeu del Francolí, que for- 
ma un petit engorjat en passar per la 
part nord de la població. Destacarern la 
cova dels Moros (o dels Lladres), sota 
rnateix.de I'antic castell de I'Espluga i, 
especialrnent, la cova de I'Espluga (o del 
Francoll, o de les Aigües, o de la Font 
Major) situada pocs metres mes arnunt 
de la Font Major (surgencia del sistema) 
i amb unes grans galeries que es cornu- 
niquen arnb el curs del riu subterrani que 
alimenta la Font Major. 

Aquesta cavltat te una orientacl6 ge- 
neral NE-SO, seguint la direccio de capa 
dels conglornerats, i ha tingut (1 encara 
té) un paper molt significatiu en la des- 
carrega del sistema. Les exploracions 
realitzades han permes el reconeixe- 
rnent de 2,7 km de galeries; la major 
part, seguint el curs del riu subterrani 
que travessa el barri urbCi, per sota, de 
punta a punta. 

En el seu interior estan en procés 
d'estudi uns diposits sedimentaris que 
contenen, a la base, al.luvions fluvials 
grollers, provinents de les zones graniti- 
ques i pissarroses del socol del massis 
de Prades, els quals evidencien el carac- 
ter al.locton de I'alirnentació. Situats al 
seu damunt, trobern uns nivells sor- 
rencs, Ilirnosos i argilosos que, en els 
prirners dos-cents metres de la cova, 
han estat objecte d'excavacions arqueo- 
logiques, i que han localitzat en el seu 
si una gran quantltat de restes (sílex, 
ceramica, ossamentes hurnanes i ani- 
rnals, objectes de bronze, etc.) que daten 
del neolític cardial i del bronze inicial al 
posthallstatic i iberic. 

r Casal 
rEscoles Pou del Casal 7 I 
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La Foiii Major, sargencia natural del sistema 
carsirc. (Fofo: Josep M.a Cervelló). 

La Font Major (a 405 m.s.n.m.) és 
el punt de sortida de les aigües captades 
en una extensa zona que es desenvolu- 
pa al seu sud-oest. Tradicionalment, es 
pren aquest manantial com a naixement 
del riu Francolí. 1, com el seu nom indica, 
és la font més important, pel ,seu cabal, 
de molts quilometres al voltant. 

La conca d'alimentació es superior 
als 37 ~ m ~ ,  i la constant entrada d'aigües 
a I'alqüifer, per la infiltració dels diferents 
torrents que baixen de les zones mes 
elevades del massís de Prades, li donen 
un caracter influenciat. 

Per tal d'estudiar la dinamica i I'es- 
tructura d'aquest sistema carstic binari, 
hem sotmes la Font Major a un control 
periodic dels parametres hidrogeologics. 
La captació de les seves aigües per a 
I'abastiment de la població (que es rea- 
litza per un pou que bombeja directa- 
ment del riu subterrani, en un sifo a uns 
cinc-cents metres de I'entrada de la 
cova) fa que la dinamica de la font s'hagi 
vist alterada artificialment. Per altra part, 
la captació i el trasvasament de les ai- 
gües del barranc del Tillar cap a Vimbodí 
ha mutilat la conca hidrologica superfi- 
cial i ha provocat una disminució de ca- 
bals; cosa preocupant, ja que la població 
i les necessitats d'aigua de I'Espluga van 
en augment, especialment a I'estiu, quan 
s'hi intakla una important colonia de va- 
cantes. L'interes del carst de I'Espluga 
com a recurs hidrologic és molt gran, ja 
que aquest es practicament I'únic dispo- 
nible. El monestir de Poblet se subminis- 
tra també, des de temps molt antics, del 
carst, en concret de la Font de la Nerola, 
possible sobreixidor del sistema, situat 
a la zona de La Mata, a uns 5 km de 
I'Espluga. Aquest, per la situació de so- 
breexplotació de I'aqüífer, en els darrers 
anys ha sofert un descens en uns 10 m 
del nivel1 de les seves aigües. 

A la Font Major, o en el tram final 
del riu subterrani, és molt difícil d'avaluar 
cabals, ja que ho impossibilita el ritme 
dels bombeigs de la captació municipal. 
En moments de crescuda poden arribar 
a 1 m3/s; i en eis moments maxims de 
I'estiatge, s'estabilitzen en uns 10 11s. 

L'extracció per a I'abastament urba 
es, en epoca de maxim consum (estiu), 

e s p e l e o l e g  37- 

1- Fonl Majar 
2- Fonl Nerola 

oO: - Camp do dol~nes sn a carrl 3- Fon' de la Pena 

Coberl do la Mala 4- Cava de la Mala 

O.a - Fonl 
5- Avenc del JUliVert 
6- Cava dels Assedagals 

O- - ~ u n i s  d i  eon~ro~ hidrogealbgic 7- Avenc Migava 
als larrenls permanents 

- Observalori msteorolbgic 

Altura T Cond. (a 20° C) pH Cabal 
La Pena 907 m 8,4O C 470 8,24 0,2 I/s 
Catellfollit 580 m 8,5O C 260 8,58 10 I/s 
Sant Bernat 580 m 9,1° C 555 8,22 5 I/s 
Nerola 540 m 14O C 460 7,82 5 I/s 
Cova (sifó) 412 m 14,4O C 61 O 8,l O - 
F. Major 405 m 13,7O C 655 8,39 - 

HC02- Ca++ Mg++ CI- SO1= 
La Pena 31 2,3 48 45,7 1 1  50 
Catellfollit 164,7 40,8 8,7 13,2 25 
Cava (sifó) 246,4 67,2 32 1 1  110 
F. Major 241,5 88,8 37,4 15,4 175 

Quaniiiais expressades en mil~ligrams/litre (mg/l.). 

d'uns 1.200 m3/dia. En aquests mo- 
ments, hi ha el plantejament de construc- 
ció d'una estació d'aforament, aigües 
amunt del pou municipal, que ens dimi- 
naria les actuals interferencies. 

Els mostreigs realitzats en diferents 
llocs de la conca d'alimentació ens han 
permes la caracterització hidroquímica 
de les diferents aportacions superficials 
i de I'aqüífer. Les aigües representatives 
dels torrents que baixen del massis de 
Prades serien: Castellfollit (procedents 
de les granodiorites, poc mineralitzades) 
i Sant Bernat (procedents de les ampeli- 
tes negres del Silúric, molt més minera- 
litzades i sulfatades, ja que travessen 
nivells de pirites i marcasites). 

La font de la Pena seria representa- 

tiva de les aigües carstiques dels replans 
carbonatics superiors del massís. 

La Font de La Nerola, el curs subter- 
rani de la cova i la Font Major serien les 
que representarien, en distints punts, les 
aigües de I'aqüífer carstic conglomera- 
tic. 

El poc valor estadístic d'aquestes 
dades i la manca de variabilitat hidrodi- 
namica (a conseqüencia de la llarga se- 
cada, en un any i mig de control no hi 
ha hagut cap crescuda significativa) fan 
que encara no se'n puguin treure conclu- 
sions. Caldra continuar des de I'optica 
de la hidrogeologia i la sistemica la re- 
cerca iniciada, en la linia que caracteritza 
la investigació del catst en conglomerats 
a Catalunya. 



La cova de 
19Espluga de Francolí 

Miauel Bosch i Serra 

La cova de I'Espluga fou utilitzada com a habitatge i necropo- 
li pels primitius habitants de la val! del Francolí, ara fa uns 5000 
anys. Malgrat tot, la seva exploracid espeleologica no s'inicia fins 
el 1956, i I'any següent es publica I'unica topografia disponible 
fins ara, que reflectia 882 m de galeries, tots ells abans del sifó 
de Can Biela. 

L'any 1965, dos bussadors de 1'E.R.E. aconsegueixen de 
supera'r aquest sifó i exploren 300 m de galeries a I'altra banda. La 
mort d'un d'ells en una altra cavitat talla en sec les exploracions, 
fins que, I'any 1985, vint anys despres, 1'E.R.E. les reprengué. 

La revisió topografica del tram pre-sifó i I'exploracio de noves 
galeries darrera d'aquest tram han permes de triplicar la longitud 
coneguda de la cova, i portar-ne el recorregut fins als 2.700 m, 
on I'exploració s'ha aturat en una zona molt complexa. 

seu de la Vida Rural, actualment en 
construcció, a L'Espluga del Francoli. 

Aixo coincideix amb I'interes que 
teniem a fer un treball de detall sobre 
aquesta zona. Poc temps després, un 
cop obtingudes les autorizacions neces- 
caries, iniciem un projecte d'estudi i 
control hidrogeologic de la Font Major, 
que abraga aspectes molt diversos, des 
de la geologia de camp i I'hidrogeolo- 
gia, fins a I'estudi aprofundit de la Cova 
de I'Espluga; tot, enfocat a tractar d'una 
manera global la problematica de les 
aigües subterranies en aquest sector. 

Aquest projecte s'esta realitzant 
gracies a les facilitats donades per di- 
verses persones i institucions, especial- 
ment I'Ajuntament i el Casal de I'Esplu- 
ga, als quals cal agrair el suport entu- 
siasta que han donat a les nostres acti- 
vitats. 

INTRODUCCIÓ 

A principis de I'any 1985, i a través 
d'un amic comú, se'ns demana de fer 
unes topografies i donar unes mesures 
de la cova de I'Espluga, per tal de poder 
realitzar dos diorames destinats al Mu- 

La cova de I'Espluga (o de les Ai- 
gües, o del Francolí, o de la Font Major) 
ha estat coneguda i ocupada per I'home 
des de la prehistoria, com ho testimo- 
nien les diverses troballes arqueologi- 

i tot el mateix poble, fill de la cova, 
n'oblidés I'existencia. Així, la cavitat no 
tornara a ser visitada fins a finals del 
segle passat, arran de I'obertura del 
Pou de Can Palletes, a través del qual 
diverses generacions de joves esplu- 
guins visitaren la Galeria del Llac fins a 
la sala de la Biela i el sifó. 

Malgrat tot, la primera exploració 
espeleologica no es féu fins el 28 d'a- 
gost de 1956, en que un equip format 
Der J. Castell. M. Fernandez. S. Lladó. 
A. Mesalles i S. Pallares del C. E. ~ i re :  
naic, explora, a mes de les parts ja 
conegudes, les que avui anomenem 
Diaclasi del Riu i la Galeria Principal 
fins: ((debajo de la carretera, siendo 
oídas perfectamente las pisadas de los 
animales de tiro)). Aquestes indicacions 
i d'altres recollides en les següents ex- 
ploracions del 29 de setembre i del 8 i 9 
de desembre, junt amb la topografia 
que s'hi realitza, van fer que, el 17 de 
gener de 1957, les brigades de I'Ajunta- 
ment desobstruissin I'entrada primitiva. 

Des d'aquella data, i un cop publi- 
cada la topografia d'en Josep Castell 
(1957), les exploracions se centren a 
I'entorn del sifó terminal. El mateix any, 
Antoni Ballester (E.R.E., del CEC) rea- 
litza una primera immersió amb esca- 
fandra autgnoma al sifó terminal, amb 
un resultat nul. 

Poc després, a principis dels 1960, 
espeleolegs tarragonins, encapgalats 
pel Dr. Juan Domenech, esploren 50 m 
al sifó, cense poder-lo superar. (Cal dir 
que totes les dimensions anunciades 
sobre aquest sifó són molt exagerades, 
i que en cap cas no pot fer 50 m de lon- 
gitud). 

El 21 de gener de 1962, un bussa- 
dor del G.E. Badalona va recórrer tam- 
be 50 m de galeria inundada, pero torna 
enrera per enterboliment de les aigües. 
En aquesta ocasió, el transport del ma- 
terial d'immersió es féu pel Pou de Can 
Biela, que dóna directament a la sala 
terminal. 

ques fetes al seu interior. ~ ' o b t u ~ a d ó  1 Galeria del Pessebre, anomenada airi perqui ja fa anys que el poble de I'Espluga de Francolí hi 
total de la boca primitiva va fer que, fins organitzava un pessebre vivent. (Foto: Toni Nubiola). 
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Cova dels Moros 130 m 

La Font Major 35 m 

Finalment, el 18 de juliol de 1965, 
Josep Subils i Esteve Petit (ambdós de 
IIE.R.E., del CEC) passen 50 m de sifo i 
recorren uns 300 m de galeries, fins a 
una ampla sala amb el sostre baix, on 
aturen provisionalment I'atac. La mort a 
la Fou de Bor (8.8.1965) de Subil; talla 
en sec aquella exploracio quan ja esta- 
va previst torna-hi a finals de mes. 

L'interes que I'Ajuntament mostra 
per les exploracions contrasta amb la 
manca d'informació sobre la cova dels 
Moros (o del Castell) que, amb més.de 
100 m de galeria, restara ignorada dels 
ambients espeleologics fins I'any 1985, i 
també sobre el que ara coneixem com 
sector ((Minguella-Vendrell)), tram final 
de la cova de I'Espluga, que uns mem- 
bres del SlRE visitaren I'any 1964, quan 
estava dedicat al con1:eu de xampinyons 
(en altres epoques ha servit com a 
polvori, celler, magatzem, etc.). 

Com ja hem dit, les exploracions 
s'aturen I'any 1965, quan ni tan SOIS 
s'havien exhaurit les possibilitats topo- 

Reconeixernent del siló terminal de les Diaclasis 
del riu. (Foto: Antoni Inglbs). 

grafiques del tram pre-sifo. En aquests 
20 anys d'interval, la cova registra ben 
poca activitat: I'Ajuntavtent excava un 
nou pou a la finca de Can Biela per 
abastar el poble d'aigua; i, al llarg de la 
galeria principal s'hi féu durant uns 
quants anys, un pessebre vivent. 

A partir del mes d'abril de 1985 i, 
com ja s'ha explicat a I'introducció, 
IIE.R.E., del CEC, reexplora i retopogra- 
fia d'una manera exhaustiva el tram 
pre-sifó, i hi realitza algunes noves des- 
cobertes. Finalment el 14 de setembre 
de 1985, aprofitant la greu sequera que 
pateix el poble de I'Espluga, on SOIS 
havien caigut 12,5 l/m2 d'aigua de pluja 
des de principis de juliol, i mitjancant la 
utilització de bombes de gran potencia, 
diversos membres de I'equip ultrapas- 
saren el sifo terminal. 

Aquesta exploracio es repetira dos 
cops més, i fa possible més d'un quilo- 
metre de galeries a I'altra banda, fins a 
un nou sifó, Iímit provisional de les 
exploracions actuals. 
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HALLMUNDARHRAUN ISLANDIA 05-08 AGOST 1984 
Topografia: Montserrat Ubach i Toni Nnbiola (ERE-CEC) 

SURTSHELLIR- lntroduccid terrani. 

A  anterior número  A ES PELEO- s i  b6 es tracta &una única cavitat, 
LEG, dedichvem unes phgines a parlar es presenta dividida en dos segments 
del Kverkfjoll, record de profunditat en -separats en linia recta per 30 m no 

S T E p HA N S H F I I [ R m !~:ik!i cial va constituir i ; 2 : { :?7~~ ! i : i k  I'objectiu principal de El conciucte inferior, constituit per 

practicables- degut a un important 
proces d'ensorrament. 

la nostra campanya a Islhndia (1). la Surtshellir, es el que ofereix majors 
Tamb6 en aquella ocasi6, comen- El tr - " " -! mes g ran t ivem a la glacera que. a Vatnajokull, ~ ~ r t  de . nostra haviem activitat efec- derivacions laterals- segueix un recor- 

desenvolupament i amplitud de gale- 
ries, a I'hora que -a part d'algunes 

d'lslandia tuat diversas exploracions a coves vol- regut predominantment rectilini. 
caniques, tot destacant I'aixecament La longitud total d'aquesta part de 
topogrhfic de la mes extensa: la Surts- la cova es de 1.802,5 m. 
hellir-Stephanhellir. Contrhriament, el conducte supe- 

El present treball té, com a princi- rior -la Stephanhellir-, presenta una 
Montserrat Ubach i Tarrés pal objectiu, publicar la topografia d'a- topografia laberintica i accidentada, 

quest interesssant sistema vulcano- dades de la cavitat. Suggerim als inte- occidental d'aquesta colada, gaireb6 excepte el tram en direcci6 a la Surts- 
espeleoldgic. ressats en una mes Amplia informació, dividida en dos per la glacera Eiriksjo- hellir, constituit bhsicament per una 

Les dades descriptives i el seu que consultin I'esmentat article. kull -sat&lit de I'enorme glacera Única galeria. Aquest sector de la cavi- 
La campanya de 1984 a Islandia, duta a terme per dos membres estudi morfog~nic van estar amplia- Langjokull (uns 70 x 20 km)-, s'obren tat dóna un recorregut de 1.305,95 m. 
de 1'E.R.E. del C.E.C., es va centrar, en una primera fase, en el ment detallats en un article escrit pels El sistema Surtshellir-Stephanshellir les boques d'entrada de la Surtshellir- amb la qual cosa la longitud total del 
Kverkfjoll, record de profunditat en glac (-525 m); i en una nostres companys Joaquim Montoriol i Stephanhellir. sistema volchnic, el mes extens d'ls- 

segona, en I'exploració i topografia de coves volcaniques. Jordi De Mier (Speleon, 18-1971), Aquest sistema es localitza a uns Segons la sistemhtica proposada Iandia, assoleix 3.108 metres. 
100 km al NE de Reykjavik, a la gran per Montoriol-De Mier en el ((1 Congres Una de les caracteristiques del 

Aquest treball es dedica exclusivament a la Surtshellir- ~ f , " ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ! ~ d ~  colada volchnica de la Hallmundarh- Nacional d'Espeleologia)) (Barcelona complex 6s la presencia de dipdsits de 
Stephanshellir, el ~ 0 m p l 9 ~  V O ~ C ~ ~ C  mes eXtenS de I'illa, (3.108 m.) Ens limitem, dones, a oferir unes breus raun formada per laves basaltiques 1969), 6s, pel que fa la seva mor- neu, d'espessors que superen els 5 m, 
tot fent-ne coneixer la topogmfla, i les dades i referencies mes post-glacials, molt fluides, que assolei- fologia general, una cavitat volchnica localitzats en els jameos d'entrada (8 

rellevants. (1) Toni Nubiola I /'autora xen els 60 km d'extensi6. A la meitat singenetica, del tipus reogenetic sub- en total), que s'entenen al llarg de les 

21 22 23 24 25 26 



El glaq envaeix les galeries fins al punt de fer-les sifonar. (Foto: Toni Nubiola) 

galeries adjacents. En algunes zones, 
principalment de la Stephanhellir, el 
terra inundat s'ha tranformat en llacs i 
rius glaqats, cosa que obliga a caminar 
i a reptar sobre el gel. Atractives co- 
lumnes, estalagmites y estalatgtites 
(tambe de gel) apareixen en alpuns 
sectors determinats, tot contribuint a 
fer de la Surtshellír-Stephanhellir una 
de les coves volcaniques mes originals 
i ((fotogeniques)). 

La Surtshellir 
En aquest segment del tub volca- 

nic hi ha 4 jameos. 
L'orientacjó general es de S450, ; i 

el recorregut, ja cltat, de 1.802,5 m. La 
poligonal dels diferents trams que 
composen la cova es la següent: 
Extrem O-ler. jameo: 541,3 m (galeria 
prlncipal) mes 45,5 m (gal. laterals) 
ler. jameo-2on. jameo: 377,6m 
20n. jameo-3er. jameo: 203,5 m (gal. 
principal) mes 448,7m (gal. laterals) 

3er. meo-4art. jameo: i53,7 m 
4art. jameo-extrem E: 32,2 m 

La cavitat presenta un pendent ge- 
neral vers el limit W. . 

Els dos extrerns del tub es veuen 
obstru'its per processos clastics, si bé 
en el de 1'0 s'hi poden observar els 
afectes d'un corrent de lava residual, i 
importants diposits argilosos. Es preci- 
sament sobre d'aquestes argiles -que 
ocupen el sol de la galeria- per on 
circula un corrent d'aigua. Malgrat que 
en I'actualitat ers de poc cabal, I'es- 
pessor de la terrasa lateral indica el 
pas d'un important riu subterrani en 
una época anterior. 

Tambe, en aquest extrem 0, apa- 
reixen unes curickes microformes~de 
gel incrustades a les argiles del terra. 
Es tracta de petites estalagmites (que 
no superen els 5 cm de diametre i els 
10 m de longitud que, un cop arranca- 
des del seu suport, presenten la matei- 
xa morfologia que els pouets de dego- 
teig descrits a les cavitats carstiques. 
Es per aixo que Montoriol-De Mier els 
defineixen com ((Pouets de degoteix, 
amb arrels de gel)). 

Hi destaca I'absencia de forma- 
cions hemicilíndriques i diafragmes; 
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El jameo n.3 de la Surtshellir. (Foto: Montserrat Ubach) 

s'hi troben, pero, algunes crostes pa- 
rietals, i terrrasses poc desenvolupa- 
des o dificilment visibles degut als 
dipbsits clastics o glacials. 

Com hem apuntat, la Surtshellir 
esta formada gairebe per una Única 
galeria, a I'excepció del tram compres 
entre el segon i el tercer jameo. A 
partir del segon, s'inicia una desviació 
lateral, en direcció SE que, despres de 
bifurcar-se, es creua, al cap de 306,8 
m, amb el tub principal per sobre uns 8 
m de la base del terra, tot seguint per 
I'extrem oposat 141,9 m mes. Els 
punts d'intersecció son perfectament 
visibles gracies a les grans finestres 
penjades que apareixen als dos cos- 
tats de la galeria axial. 

La Stephanshellir 

Aquesta cova, que es desenvolu- 
pa al NE de la Surtshellir, apareix en el 
conjunt general com una cavitat labe- 
ríntica i, per tant, mes complicada to- 
pograficament que I'anterior, alhora 
que el seu recorregut es veu agreujat 
per la presencia del glac, que ocupa 
totalmente el sol d'algunes de les se- 
ves galeries. 

La zona mes afectada pel gel es la 
compresa des del ler.  jameo (en total 
4) a I'extrem 0; tant és aixi que les 
dues derivacions importants, que s'ini- 
cien en el seu conducte axial, queden, 
per aquest motiu, completament obs- 
truides. 

El 20n. jameo, que s'obre en 
aquesta part O del sistema, és un dels 
Ilocs mes peculiars i dignes de ser 
visitats pels amants de la fotografia. 

Si accedim a la cavitat pel ler .  

jameo, ens trobem de ple en el sector 
mes laberintic del complex. Aquest es 
resol mitjancant dues galeries que es 
desenvolupen vers I'extrem E. Tant el 
ler .  jameo com els altres 2, que apa- 
reixen en aquest segment de la cova, 
es localitzen en altres tantes depres- 
sions embudiformes de les moltes que 
ocupen el camp de lava on s'esten la 
Stephanhellir. 

Es, precisament, sota aquestes 
depressions on s'han format les caóti- 
ques sales de notables proporcions 
que, segons Montoriol-De Mier, son 
originades per la fuga en diverses di- 
reccions de lava subjacent a la crosta 
consolidada, cosa que va donar lloc a 
grans espais buits que provocaren els 
ensorraments en la superficie de la co- 
lada. 

Si be, doncs, la Stephanhellir pre- 
senta una mateixa tipologia vulcano- 
espeleologica, que la Surtshellir, en 
algunes de les seves zones, i molt 
concretament a les de les sales, pot 
considerar-se -en opinió dels autors 
esmentats- com una transició entre la 
tipologia predominant del sistema i les 
reogenétiques, subaerias, embudifor- 
mes. 

L'orientació general es de O 15O 
S. El recorregut es de 1.305,95 m, i el 
desglossament en trams, el següent: 
Extrem 0-2on. jameo: 93,9 
20n. jarneo-ler. jameo: 323,25 
ler.  jameo-3er. jameo: 756,6 
3er. jameo-4art. jameo: 73,9 
4ar. jarneo-extrem E: 58,3 
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Immersió espeleologica : 

EL POZO AZUL 
(Covanera, Burgos) 

Luis Lapido i José Bedoya (S.T.D. Madrid) 

Malgrat que, ja a finais dels anys cinquanta, 1'E.R.E. comenqa 
a practicar-la, la immersió espeleologica es encara una activitat 
poc coneguda a casa nostra, i en són molt pocs els practicants. 
Per aixo, en el número aterior iniciarem una secció fixa que, sota 
el nom de L'ESPELEO-SUB, intenta fer coneixer fets i notícies 
relacionats amb aquesta tecnica d'exploració. 

Ara, els companys del S.T.D. de Madrid (grup capdavanter en 
I'espelo-escanfandrisme) ens ofereix en aquest article una ampla 
visió de les seves exploracions a El Pozo Azul, Covanera (Bur- 
gos), aixi com un resum de les tecniques d'immersió que empren 
actualment. 

El número anterior  ESPE PELEO- 
LEG oferia una breu retrospectiva dels 
treballs més recents de la ((Sección de 
Espeleo-buceo'de la~Asociación S.T.D.)) 

Parlar del Pozo Azul és remetre's 
als prolegomens d'aquesta activitat en 
el nostre club. 1, per aixo, ens hem per- 
mes, al comencament d'aquestes rat- 

Iles, un retrocés nostalgic als anys en 
que ens iniciavem en I'exploracio suba- 
quatica. Per aixo cal que ens situem a 
I'any 1975, en que un grup dels nostres 
(del qui queda tan sols una persona en 
actiu) va fer un curs de submarinisme. 
Tret d'un intent original i poc Iluit en el 
sifó terminal de la CUEVA DE MATAAS- 

NOS (v. MEMORIA STD 1974), fins al 
1977 no es prengué ,contacte seriós 
amb una cavitat inundada (LA FUENTO- 
NA de Muriel, Soria) on es baixa fins a 
15 m, i s'hi pogueren avancar 20 m. 
L'any següent, vam explorar el primer 
sifó sencer a la CUEVA DEL TI0 MAR- 
CELINO (Lastra-Tudanca, Cantábria) (v. 
BOLETIN STD 2-1979). Aquest mateix 
any vam comenqar els treballs en EL 
POZO AZUL, treballs que encara avui 
continuen, dels quals parlarem tot se- 
guit. 

GENERALITATS SOBRE LA 
IMMERSIÓ ESPELEOLOGICA: 

1) EL MATERIAL UTlLlTZAT 

El material que utilitzem per a por- 
tar a terme aquesta activitat és, en prin- 
cipi, el mateix que es fa servir en la 
immersió convencional; prenem, pero, 
algunes precaucions que augmenten la 
nostra seguretat. Si be el component 
mes elemental del nostre equip (ulleres, 
aletes, ganivet, etc.) es molt important 
-car la perdua o trencadissa de qualse- 
vol d'ells pot comportar fatals conse- 
qüencies per a I'explorador-, n'hi ha 
alguns que, sens dubte, mereixen una 
atenció especial per les caracteristi- 
ques propies dels sifons. Per exemple: 
la vestimenta. 

La vestimenta 

Generalment, I'aigua sol ser a tem- 
peratures molt baixes; i per aquesta raó 
portem un vestit gruixut (7 mm com a 
minim) i amb doble folre. Així queda 

d a  Burbujau, Pozo Azul. (Foto: J. Medina.) 
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Detall d'un fraccionament a la Fuentona de Muriel. Soria. (Foto: F. de Fuentes). 

mes ben protegit contra els possibles 
cops i les rascades a que el sotme- 
tem. 

Actualment, utilitzem vestits de vo- 
lum constant, ideals per a submergir-se 
en aigües molt fredes, perque són d'u- 
na sola peca i resulten completament 
hermetics, característica que ens per- 
met de mantenir-nos sempre eixuts. 
Porten dues valvules: I'una, connectada 
a les bombones mitjancant un tub flexi- 
ble, ens permet d'injectar aire entre les 
dues capes que té; I'altra, és la de sorti- 
da, per la qual expulsem I'aire. D'a- 
questa manera, la cambra d'aire creada 
entre la pell i I'aigua ens ailla del fred 
i, a més a més, ens estalvia el gec com- 
pensador, perque el mateix vestit ens 
permet d'equilibrar-nos dins de I'ai- 
gua. 

Les bombones 

En calen dues com a mínim, i arnb 
aixetes independents per a tenir-ne 
sempre una d'intacta en el cas que hi 
hagues algun problema arnb I'altra. 
Aixo ens permet, al mateix temps, d'a- 
coblar dos reguladors; precaució im- 
prescindible, perque, a la immersió es- 
peleologica, cal duplicar tots els com- 
ponents delicats de I'equip. 

Darrerament utilitzem bombones 
especials de 15 Ilitres, que admeten fins 
a 300 bars de carrega. Amb una bi- 
bombona d'aquestes caracteristiques 
aconseguim una autonomia rnés gran 
que arnb una tri- de 12 1. a 200 bars, 
cosa molt important en el cas de grans 
túnels submergits. 

Un altre tipus de bombones son 
les anomenades ((biberons)), de 4,l l., 
carregades a 200 bars; són molt utils 
per a primeres exploracions, sifons pe- 
tits o situats dins de cavitats, ja que, 
gracies al seu volum i pes, son conside- 
rablement superiors: són mes comodes 
de desplacar i rnés transportables. 

Les Ilanternes 

Al comencament feiem servir Ilan- 
ternes submergibles del tipus ((Tritor- 
che Aquaflash)), arnb piles seques nor- 
mals; pero, com que feien molt poca 
llum vam optar per canviar-les i substi- 

tuir-les per les extraordinaries «Q-Liten, 
que tenen I'avantatge de ser molt mes 
reduides i, a més, fan una claror molt 
més potent i uniforme, ja que van pro- 
ve'ides d'una optica halogena. A mes a 
més, s'alimenten arnb acumuladors Ni- 
Cd recarregables. Aquestes Ilanternes 
estan subjectes a un casc (tipus ((aigües 
braves))), mitjancant unes brides i su- 
ports fabricats ad hoc. Així, portem el 
cap protegit contra els cops, i podem 
tenir les mans Iliures. 

La immersió espeleolbgica com- 
porta un gran nombre de riscs especí- 
fics que la fan totalment diferent de la 
immersió tradicional. Per exemple, te- 
nim sempre un sostre damunt nostre, 
cosa que ens obliga a sortir sempre pel 
mateix lloc per on hem entrat, de mane- 
ra que desapareix la possibilitat d' ((esti- 
rar I'anella del gec)), cosa tan emprada 
a dins del mar. Per aquest fet, qualsevol 
problema esdevingut dins d'un sifó s'a- 
greuja de manera considerable. 

El fred, la sensació de foscor per 
manca d'un ((ambient de claror)) com el 
que proporciona el carbur, la ingravide- 
sa, la consciencia de trobar-se dins 
d'un medi hostil, etc., són factors d'una 
gran importancia que, conjuntament 
arnb allo esmentat anteriorment, sotme- 
ten I'explorador a una gran pressió psi- 
cologica. 

Si be no es poden eliminar tots 
aquests inconvenients, podem almenys 
atenuar-los bo i utilitzant un material i 
un metode d'exploració'adequats i, per 
descomptat, bo i aplican1 una bona dosi 
de moral i dlil.lusió a cada sifo. 

Dins d'un sifó, la tecnica és forca 
limitada; per la qual cosa, la solució de 
qualsevol problema depen principal- 
ment de la serenitat i sang freda dels 
exploradors. Per tal de prevenir acci- 
dents, ens cal prendre una serie de pre- 
caucions. Si no ho féssim així, se'n pro- 
duirien facilment. En primer Iloc, es 
essencial utilitzar un cordill de guia que 
lligarem a alguna protuberancia de la 
roca (o ccspit))) fora del sifó, perque a 
I'hora de tornar tinguem una referencia 
segura fins a la sortida. Desenrotllarem 
aquest cordill tot al llarg del sifó, frac- 

cionant-lo de tant en tant mitjancant 
anelles de cordill que fixarem a la paret, 
aprofitant les protuberancies o els blocs 
que anirem trobant pel camí (fig. 1). 

La utilitat dels fraccionaments és 
mantenir el cordill mes o menys tens, 
evitant el fregadís arnb la roca, dismi- 
nuir-ne la possibilitat de trencar-se i, en 
el cas que es trenqués, el fracciona- 
ment impediria que el sifó quedi total- 
ment desequipat, havent-ne tant sols 
de reparar un fragment. 

El cordill de guia ens serveix també 
per coneixer la llargada del sifó i per 
saber. en cada moment. els metres re- 
correguts; per aixo, haurem fet abans 
unes marques perfectament Ilegibles 
cada 10 metres, indicant també la direc- 
ció de la sortida mitjancant unes sage- 
tes dibuixades a les etiquetes nume- 
rals. 

Detall del fraccionament d'un fil de guia en un 
sifó on es veuen les marques dels metres de 
recorregut. 

Per a instaldar el cordill hi ha diver- 
sos sistemes. El que utilitzem nosaltres 
consisteix a introduir-lo dins d'un sac 
de niló, de manera similar a como ho 
fem en els pous arnb les cordes d'espe- 
leo. Ens pengem aquest saquet a la 
cintura, de manera que el cordill vagi 
sortint per el1 mateix a mesura que 
avancem. Per tal d'evitar que I'immer- 
sor continui avancant quan s'hagi aca- 
bat el cordill, el lligarem el final al sac. 
L'acompanyant porta les anelles d'ins- 
tal.laciÓ; així, entre els dos, s'aconse- 
gueix d'anar molt rnés rapid. 

Si I'aigua s'enterboleix molt, s'ha 
d'anar molt en compte a no deixar anar 
el cordill de la ma, perque, en cas de 
perdre'l, podríem tenir problemes molt 
seriosos per a recuperar-lo i, conse- 
qüentment, per a retrobar la sortida. En 
el cas que I'aigua sigui extremadament 
terbola (alguna vegada no es veu ni la 
llanterna del company, encara que es 
trobi al davant nostre) podem passar 
el cordill per dins d'un mosquetó, al 
qual ens ancorarem mitjancant una 
vaga prou llarga perque no obstaculitzi 
els nostres moviments. 
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una norma ae seguretat que nosai- 
tres aconsellem és d'anar sempre en 
equip de dos, ja que una sola persona 
no tindria ajut en cas de complicació; 
si van tres o més, I'experiencia ens de- 
mostra que es destorben; fins i tot, algú 
pot arribar a despistar-se sense que 
els altres se n'adonin. Una altra precau- 
ció que solem prendre es deixar bom- 
bones de reserva en punts estrategics 
del sifó, a punt per a ser utilitzades en 
un cas de necessitat. 

La reserva d'aire és una altra qües- 
ti0 que cal tenir en compte, per la qual 
cosa convé que sempre estem pen- 
dents del manometre i disposar-nos a 
fer marxa enrera quan s'hagi consumit 
una tercera part de la totalitat de I'aire 
disponible. Prenent aquesta precaució, 
tindrern un marge d'aire sense utilitzar 
per si es produís algun retard o entre- 
banc en el carní de tornada. 

Hi ha, certament, moltes mes com- 
plicaciones i aspectes dignes de ser 
considerats a I'hora de fer irnmersió 
dins d'un sifó; pero, detallar-ho tot faria 
possiblement masca monoton aquest 
article, el qual a més, no te cap preten- 
si0 didactica. Tan SOIS intentem donar 
una ullada general sobre els aspectes 
associatas amb la immersió espeleolo- 
gica, i esperem d'haver-ho aconsse- 
guit. 

EL POZO AZUL (COVANERA, 
BURGOS) 

En aquesta segona part, volern 
parlar d'aquest sifó que, sens dubte, 
és el que mes ens ha format, tecnica- 
ment parlant, pel gran nombre d'immer- 

sions que hi hem fet, ja sigui per a pro- 
gressar en els treballs d'exploració i 
topografia o be per a iniciar-hi neofits. 
A continuació, volem explicar la historia 
de les exploracions que hi hem fet, i 
intercalar-hi la descripció del sifó. 

1964. En tres immersions suc- 
cessives (14 de juny, 30 d'agost, i 6 de 
setembre), I'espeleoleg burgalés, Joa- 
quin PLANA (G.E. Edelweiss), recorre- 
gué la galeria submergida -que s'obre 
al fons de la bonica cubeta que dóna 
el nom a la font- fins a gairebé 100 m 
(LA GACETA DEL NORTE, Bilbao, 9 
set. 1964). 

O 1978. El nostre club va comen- 
qar a interessar-se pel POZO AZUL i, 
el 26 de marc, Ri va fer la primer immer- 
sió, i hi recorregué 40 m a la galeria 
submergida. 

El fons de la cubeta forma un talús 
que baixa fins -9 m, on hi ha la boca 
de la cova. Aquesta és dividida en dues 
per una gran columna rocallosa. Hi en- 
trem per I'esquerra, on el pas es més 
ample, i seguim el talús fins a 12 m de 
fondaria, on trobem I'inici de la galeria 
i del cordill de guia. 

El talús continua baixant fins a 20 
m de profunditat, pero nosaltres ens 
n'anem al sostre, amb el cordill, per tal 
de limitar el consum d'aire. La galeria 
té uns 10 m d'elqada per 5 o 6 d'ampla- 
da, dimensions que, arnb petites varia- 
cions, conserva a la part explorada 
aquel1 dia. 

Despres d'una segona irnmersió 
-que va resultar inútil, car el fort corrent 
i I'enterboliment de I'aigua ens van obli- 

gar a sortir-ne-, el 16 d'abril vam arri- 
bar al punt assolit enrera per en Plana, 
i s'hi va localitzar la continuació del sifó. 

En aquesta zona, el túnel conser- 
va la mateixa direcció fins a 45 m, on 
fa un giravolt brusc cap a la dreta, i tor- 
na a girar novament cap a I'esquerra, 
10 m més endavant, cosa que fa que 
la planta tingui una forma característica 
de KZ»; i així és precisament com ano- 
menen aquest tram. La «Z» s'acaba als 
60 m. Fins gairebé els 100 m, el conduc- 
te continúa recte. Tot seguit, en un pas 
superior trobem la continuació per un 
brusc giravolt cap a la dreta. Aquest 
pas devia pascar desapercebut per en 
Plana, qui, segurament, va anar en tot 
moment pel nivel1 del terra, que, com 
ja hem dit, es tanca. 

Els treballs d'exploració i topogra- 
fia van continuar durant els caps de 
setmana següents, d'abril i maig, fins 
arribar a 260 m. 

La galeria conserva una morfologia 
bastant uniforme, de grans dimensions, 
amb escasses variacions de fondaria, 
terra sorrenc i aigües molt netes; tot 
aixo fa que el sifó tingui bona visibili- 
tat. 

Pel juny s'hi va desmuntar el cordill 
que anava per terra i se'n va intaldar 
un altre pel sostre, sense fraccionar. 
Pel setembre s'hi va tornar a desinsta- 
I-lar el cordill, i s'hi va muntar el que 
seria definitiu, prop del sostre i fraccio- 
nat. A partir d'aquell moment, i sernpre 
que era possible, s'instal.lava d'aques- 
ta manera, perque així s'aconseguia 
evitar I'enterboliment aixecat al fons de 
la galeria i, a mes, en progressar a 
rnenys profunditat, s'estalvia aire i 
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temps de descompressió, quan cal fer- 
la. 

La resta de I'any, les exploracions 
del sifo se succeiren fins a portar la 
punta a 570 m i la topografia a 430 m. 
A finals d'any es van haver d'abandonar 
els treballs per les pluges, que provoca- 
ven un corrent excessivament fort i molt 
d'enterboliment. 

A la part explorada, la galeria con- 
serva unes dimensions gairebé unifor- 
mes, fins a arribar a 320 m, on trobem 
una rampa de sorra que fa baixar apre- 
ciablement I'alcaria del conducte, el 
qual, 50 m mes Iluny, recupera les mi- 
des anteriors. A 540 m, es dirigeix cap 
al NE, i el terra perd profunditat. 

1 1979. Durant I'abril es repetí I'al- 
cat topografic, des de O fins a 220 m, 
ja que, en passar les dades en net, 
s'havien observat algunes incorrec- 
cions. Continua I'exploració fins que, el 
13 de maig, s'arriba a una galeria arnb 
aire, «La Burbuja)), a 70 m de I'entrada 
del sifó, I'única trobada en tot el tros 
explorat. Aquell dia, els cabussadors 
van tornar sense avancar gaire, a causa 
del fred. 

Als 650 m, el sifó torna al seu tra- 
jecte primitiu cap a I'E, i novament aug- 
menta d'alcaria. Des d'aquesta cota 
comenqa a perdre profunditat paulati- 
nament, fins que, a gairebe 700 m, si 
mirem cap amunt apreciem I'efecte ca- 
racterístic de mirall que ens indica la 
presencia d'una bombolla d'aire o d'una 
galeria. Resumint-ho, en aquests dar- 
rers 700 m el sifó presenta pocs canvis 
de rumb notables, essent la seva orien- 
tació general cap a I'E. La fondaria 
maxima, molt prop de I'entrada, es de 
20 m. El terra és generalment sorrenc 
i net. L'alcada dei  túnel oscil.la entre 
5 i 15 m, mentre que I'amplada va de 
3 a 8 m. 

Per aquestes dimensions, i per la 
transparencia de I'aigua, el sifó pro- 
dueix al cabussador una especial sen- 
sació indefinible que, sobretot el novell, 
aprofita per a sortir-ne el mes aviat pos- 
sible -per cert, foca impressionat. 

El 14 de maig van entrar dos homes 
a explorar «la Bambolla)); es tracta d'u- 
na galeria ampla, per la qual van avan- 
car 200 m, fins a un punt en que podien 
sentir clarament la remor d'aigua, cosa 
que pressuposava I'existencia de ra- 
pids, o cascades, no lluny del lloc on 
es trobaven. 

A finals de juliol, es va atacar nova- 
ment I'exploració de «la Bambolla)), i es 
va trobar I'origen de la remor; en efecte, 
provenia d'un rapid que els exploradors 
van remuntar per tal de continuar avan- 
qant per la galeria fins a topar, a 300 
m del primer, arnb un segon sifo. El 
setembre es va topografiar el tram com- 
pres entre els 430 i els 700 m, aixi com 
els primers 200 m de la bornbolla. 

((La Bambolla)) comenqa arnb un 
sostre un xic enlairat -a uns 2 m per 

Entrada de El Pozo Azul. (Foto: S.T.D.). 

Fraccionant una corda-gula al Pozo Azul. (Foto: S.T.D.) 

sobre I'aigua, que es profunda i tranqui- 
Ida en els primers 250 m-. La galeria 
continua cap a I'E, arnb alguns canvis 
de rumb que no modifiquen I'orientació 
general. L'alcaria es va incrementant i, 
tret de dos passos arnb el sostre molt 
baix, s'estabilitza en uns 6-8 m per so- 
bre nostre. A 240 m, el conducte s'es- 
treny considerablement, i s'hi forma un 
corrent molt intens que hi dificulta la 
progressió. Al final d'aquest pas estret 
hi ha el rapid esmentat anteriorment; i ,  
a I'esquerra, una lleixa que ens permet 
de sortir de I'aigua i treure'ns les aletes, 
les ulleres i el tub, per continuar avan- 
cant arnb mes comoditat, ja que, a partir 
d'aquest punt, podem anar caminant fins 
el segon sifo. El rapid consisteix en una 
petita cascada d'un metre aproximat 
de desnivell; el superem i ens trobem 
arnb una galeria espaiosa, on I'aigua és 
poc fonda (com a molt, arriba a cobrir-- 
nos el genoll en alguns punts). 

Dos ensorraments interrompen el 
pas i hi dificulten la progressió, pel tipus 
agressiu i irregular dels blocs; especi- 
alment, tenint en compte el calcat tan 
precari -escarpins de neopre- que 

portem. Més enlla, la galeria s'eixam- 
pla, i el terra, predominantment pedre- 
gós i abrupte, esdeve progressivam&nt 
un llit sorrenc. A la dreta, arribem en 
una sala ocupada per un diposit de sor- 
ra; davant d'aquesta sala hi ha el segon 
sifó. De la part esquerra surt una petita 
galeria ascendent, coberta en tota la 
seva secció per un fang pastós molt 
desagradable; 25 m més endavant, es 
tanca completament, sense cap indici 
de corrent d'aire ni de forat que puguin 
presagiar una possibilitat de continua- 
ció. 

Dels darrers 50 m del trajecte prin- 
cipal, cal destacar-ne I'aguda aspror de 
les parets i del terra, totalment ericat 
de formes de corrosió punxegudes, que 
fan que la progressió hi sigui particular- 
ment penosa, sobretot quan anem car- 
regats arnb les bombones. En entrades 
posteriors hem incorporat al material 
d'exploració unes sandalies de goma 
per a protegir els peus i els escar- 
pins. 

1980. No es feu cap activitat al 
POZO AZUL que aportés res de nou. 
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d o s  rdpidos de la Burbujau, El Pozo Azul. (Foto: J. Medina.) 

@ 1981. El 15 de maig es va inten- 
tar de fer una primera immersió en el 
segon sifó, sense aconseguir-ha, a cau- 
sa del fort corrent provocat per les plu. 
ges. 

Pel julio1 d'aquel mateix any es va 
intentar per segona vegada. Aquest 
cop, una parella de cabussadors es van 
submergir en el segon sifó i hi van avan- 
car 70 m. Arribaren a una profunditat 
de 27 m: la mes important de la cova. 
Per primera vegada, el sifó plantejava 
un seriós problema de consum d'aire, 
a causa de la profunditat i del fet que, 
al consum efectuat en el primer tram 
inundat, calia sumar-hi el del segon, 
mes la descompressió corresponent. 
En aquesta dificultat, calia sumar-hi el 
problema del fred, company inevitable 
a les prolongades parades en el sifó. 
A 55 m de I'entrada, i a 20 de profundi- 
tat, els exploradors es van adonar de 
I'existencia d'una petita galeria lateral 
ascendent, al cantó dret. 

Durant la tardor i I'hivern d'aquell 
any es van fer successives immersions 
per tal d'intentar portar la punta mes 
Iluny; pero, finalment, es va haver de 
retirar el material per culpa de les cres- 
cudes. 

@ 1982. El dia 1 d'agost vam iniciar 
una campanya, de 15 dies de durada, 
arnb la participació de set cabussadors, 
per tal d'intentar una vegada mes d'arri- 
bar el mes lluny possible. Cal assenya- 
lar que, a partir de la cota que s'havia 
assolit dins de la cavitat, qualsevol 
intent d'avanq pressuposa un esforq 
important i cal la realització de diverses 
immersions previes per tal de dipositar 
monobombones, a 200 i 400 m, al pri- 
mer sifo (i prevenir aixi qualsevol emer- 
gencia), i dues monobombones mes en 
el segon sifo, destinades a la descom- 
pressió. D'aquesta manera, es pot 
aprofitar millor I'aire de les bombones 
que portem durant I'exploració. 

Despres del ja esmentat transport 
de bombones pel sifó -incloent-hi dues 
immersions fallides per problemes de 
material, en les quals calgué abandonar 
les bombones a la meitat del trajecte i 
sortir-, finalment tot queda disposat 
per a intentar una punta. El primer intent 

falla per culpa d'un regulador que, a 
150 m de I'entrada, s'inunda perque hi 
havia entrat sorra. Aquest incident va 
estar a punt de costar un disgust seriós 
a I'explorador, perque per un descuit 
inexcusable, havia deixat tancades les 
aixetes de I'altra bombona. El problema 
fou resolt gracies al company, que era 
molt a prop, i li fou possible d'ajudar-lo 
immediatament. 

El dia 10 hi hague un nou intent, 
que també fracassa; aquesta vegada, 
per culpa del fred. El fred representa, 
efectivament, un problema important, 
quan es planeja una immersió en el se- 
gon sifó, per diversos motius. En primer 
Iloc, perque, a major profunditat, la ves- 
timenta es comprimeix contra la pell i 
disminueix el seu poder protector. En 
segon Iloc, perquh el fet d'entrar en 
immersions successives arnb una des- 
compressió, ens obliga a romandre pa- 
rats una hora dins de «la Bambolla)) per 
a reduir el coeficient de nltrogen a la 
sang, una circumstAncia que contri- 
bueix a acabar de refredar I'explorador, 
qui, en arribar allí, ja acusa I'efecte del 
fred, despres d'haver franquejat el pri- 
mer sifó (la temperatura de I'aigua 
= 1 lo C). 

Aquell mateix dia s'explor8 la gale- 
ria lateral, localitzada I'any anterior a 
55 m i 20 m de profunditat, i es va veure 
que es tractiva d'un petit conducte as- 
cendent, acabat en una estretor que, 
arnb tota probabilitat, anava,a desem- 
bocar a la galeria principal. Es interes- 
sant d'assenyalar, com a anBcdota ma- 
cabra, el greu error comes pels explora- 
d o r ~  durant aquesta immersió; ja que, 
per considerar que la galeria era petita 
i sense problemes, i pensant Únicament 
en anar-hi a donar una ullada, hi van 
entrar sense cordill. Quan es disposa- 
ven a tornar, s'adonaren que, a causa 
del moviment de les aletes i per les 
bombolles de I'aire expulsat, s'havia 
despres una boira de llim tan espessa 
que la visibilitat era totalment nubla. 
Aconseguir trobar la sortida (palpant 
arnb una ma la pared i arnb I'altra tocant 
el company per tal de no perdre'n el 
contacte) els costa un xic de temps i 
un ensurt poc recomanable. 

El dia 12 s'ataca una vegada més, 
el segon sifó, i s'aconsegui avancar-hi 

140 m mes, deixant la punta en 210 m. 
El cordill va quedar instal.lat pel sostre, 
arnb la qual cosa es va evitar de baixar 
mes de 23 m de profunditat. L'endema, 
la parella d'exploradors avanqa 40 m 
mes, i hi abandona la punta, a 250 m de 
I'entrada al segon sifó, i a 1.230 m 
de I'entrada al ((POZO)). Aquell mateix 
dia hi van entrar dos equips mes per a 
retirar el material, i així finalitza la cam- 
pan ya. 

El segon sifó comenca arnb una 
rampa de sorra molt gruixuda, forca in- 
clinada; les dimensions son un xic mes 
reduides aue les de I'anterior. Per la 
seva forma, s'assembla a un laminador 
de pas comode. Continuem baixant pel 
nivel1 del terra i, a 50 m, en un punt en 
que les dimensions son fins i tot mes 
grans que les dels primer sifó, trobem, 
a la dreta, la galeria lateral descrita an- 
teriorrnent. Continuem davallant fins als 
70 m de distancia -on s'arriba als 27 
m de profunditat- i pugem al sostre, 
on som a 23 m. Aquí es produeix un 
ekahplament important del conducte, 
el qual mes endavant es redueix paula- 
tinament, fins adquirir unes dimensions 
similars a les del primer sifó. 

Posteriorment, a finals de setem- 
bre, s'hi iniciaren una serie d'activitats 
de cap de setmana, encaminades a 
continuar la progressió en aquest se- 
gon sifó. Aixi, doncs, el darrer cap de 
setmana d'octubre, tenint-ho tot a punt 
per a fer un intent de punta, s'hi realit- 
za una immersió (de 8 hores de dura- 
da!) en la que s'aconseguí d'estendre-hi 
140.m més de cordill, i deixar la punta 
a 27 m de profunditat. 

En aquest darrer tram, les dimen- 
sions del túnel, tot i ser grans, es re- 
dueixen notablement, de manera que 
la punta es troba en un conducte d'a- 
proximadament 3 m d'amplada per uns 
4 m d'alcada; el terra hi és de sorra, 
arnb bona visibilitat. 

Resumint: d'aquest sifo s'han ex- 
plorat fins ara 1.370 m de recorregut 
total, dels quals 1 .O80 són submergits. 
Caldria afegir-hi 60 m més, explorats 
en dues galeries laterals; una d'elles va 
ser explorada en la campanya d'agost 
de 1983, en la qual ferem un complicat 
mostreig biologic subterrani del medi 
intersticial de les plátges de sorra de 
((La Bambolla)), en col~laboració arnb el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(C.S.I.C.). Els resultats d'aquest treball 
estan pendents de publicació. 

En donar per acabat aquest extens 
article, volem expressar el desig de, en 
el futur, continuar ampliant la informa- 
cio relativa a les nostres activitats i els 
seus resultats. En aquest sentit, des 
d'aquestes ratlles fem una crida als 
grups que realitzin aquest tipus d'activi- 
tat, per tal d'intercanviar informacid so- 
bre el tema. 
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Homo subterra? (Foto: Antoni Ingles). 

Introducció a 
una nova especie: 

Homo subterra? 
(Una aproximació al desconegut) 

Antoni Amenós Vidal 

En el present article, I'autor hi fa un rephs a les característi- 
ques diferenciadores entre el món epigeu i hipogeu, i la 
influencia que aquestes tenen sobre I'espeleoleg. Hi mostra 
la influencia del ritme nictimeral sobre les constantsfisiolbgi- 
ques més corrents i les conseqüencies psicosom~tiques que 
més es poden evidenciar. 

lnflueix I'adaptació al medi subterrani en el resultat de les 
exploracions? Es modifica el nostre organisme en entrar en 
contacte amb un ambient agressiu? 

L'autor també ens mostra la similitud entre el món subter- 
rani i el món espaial, amb les característiques comunes 
entre ambdós. 

Un recull de lesvivenciesd'un espeleoleg en unaexperien- 
cia d'aillament i un repis a les variacions sofertes per I'orga- 
nisme humi posen fi al present article. 

carregades en general de CO,. 
Gradients: s'estableixen de forma natural 
gradients des de I'interior cap a I'exte- 
rior. Són típics els de foscor-llum, humi- 
tat i temperatura.Aquest últim es influit, 
sobretot en cavitats de gran fondaria, 
pel gradient geotermic. 

Pel que fa a la gravetat, pressió i com- 
posició química de I'aire, no hi ha dife- 
rencies amb el rnón epigeu (en alguns 
Ilocs pot augmentar la concentració de 
C02  per manca de ventilació). 

L'home esta Iligat, pero, a un altre fac- 
tor important, que és precisament el que 
de forma important varia en el món hipo- 

Si mirem, un moment, I'index de qual- 
sevol publicació d'Espeleologia, ens 
ben adonaren, ja des del primer mo- 
ment- que el nucli principal correspon a 
temes cOm BiOlOgia, GeOlOgia, Topo- 
grafia, Tecnica o descripcions de cavi- 
tats. S'estudia la manera d'explorar el 
que es pot veure o el que es pot trabar, 

Perb, poques vegades s'ha escrit quel- 
com referent al protagonista de I'Espe- 
leologia. Quin es el lloc que ocupa 
I,home en el medi subterrani? Com es 
veu afectat I'home en aquest medi que li 
és extrany?Aquestes preguntessón les 
que donen raó de ser a aquest article. 

Realment no 6s I'espelebleg afeccio- 
nat qui pot contestar equestes pregun- 
tes. Calen llargs estudis i multitud 
d'experiencies per treure'n alguna con- 
clusió, i aquestes encara provisionals en 
molts casos, ja que, si el medi és difícil i 
complicat, encara ho és més I'objecte a 
estudiar:~'home.Ésfeina~eracientífics. 
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Nosaltres ens limitarem a explicar i 
comentarel que hem Ilegit,i tansolsaixo 
ja ho creiem prou interessant. 

El medi subterrani presenta factors 
que el diferencien clarament del món 
epigeu. Vegem quines són les diferen- 
cies,alhoraquefemunre~asalescarac- 
terístiques principals del món on vivim. 
Obscuritat: és absoluta; només la r.a- 
diació ultraviolada i lad'onacurta poden 

1 penetrar per reflexió,perb, només,fins a 
de la boca' 

Temperatura: en general constant, 
amb poca variació estacional; cal pero, 
tenir en compte la climatologia de la 
cavitat, ja que pot dependre de la latitud, 
altitud, orientació de les entrades i de la 
forma de la cavitat (estudi de la circula- 
ció de I'aire). 
Humitat: sempre a prop de la saturacid 
(fet a tenir en compte en relació a la 
temperatura). 
Aigua: presenta una major duresa res- 
pecte a les exteriors, perque estan 



geu: el ritme cosmoclimatic. 
Ritme cosmoclimAtic: és el que ens 
proporciona la mesura del temps. Ve 
donat per variacions periodiques dona- 
des, principalment, per: 
- Rotació diaria de la Terra: vigilia-nit. 
- L'brbita mensual de la Lluna al voltant 

de la Terra: marees. 
- Recorregut de la Terra al voltant del 

Sol: estacions. 
Ritme circadia: ritme natural de I'home 
que oscil.la entre les 24 hores del dia 
solar i les 24 h. 50 min. del dia llunar (cir; 
cadia: al voltant d'un dia). En condicions 
normals el ritme circadia sJadapta a la 
sortida i posta del sol; perb en persones 
incomunicades i tancades en I'obscuri- 
tat s'observa I'adaptació a un ritme fun- 
cional mes ampli i per tant al cap d'uns 
dies el seu calcul del temps estara per 
sota la realitat en ser el seu calcul sub- 
jectiu de duradad'un dia,més llarg quela 
seva durada real. 

ES en I'estudi de I'alteració d'aquests 
ritmes biolbgics, on ens adonem de la 
important alteració que I'home sofreix 
sota terra i més,si tenim en compte que 
és el lloc idoni per a realitzar experien- 
ciesd'aillament.Ésperaixbquelesesta- 
des espeleolbgiques serveixen, en certa 
manera, de simuladors de I'espai en 
haver-hi factors en comú importants: 
- Uniformitat del medi. 
- Silenci i obscuritat. 
- Confinament amb limitació del movi- 

ment. 
- Aillament. 
- Dificultats psicolbgiques. 
- Tensió emocional. 
- Pertorbació del ritme de vida normal. 
- Perdua de la noció del temps. 

L'home esta adaptat a un ambient 
concret, tota variació del qual provocara 
una reacció, és per aixo que es parla 
d'agressivitat de I'ambient. 

A I'estudi de I'estada de I'home a I'es- 
pai, s'ha pogut apreciar que hi ha uns 
canvis psico-biolbgics importants que 
afecten I'organisme, provocant I'anome- 
tat ((stress)). Les causes d'aquest stress 
poden dividir-se en quatre grups: físics, 
fisiolbgics, psicolbgics i socials. Elscan- 
vis de temperatura, variacions atmosfe- 
riques, la disminució d'entrada sensorial, 
falta de motivació,a'ilIament, monotonia, 
situacions de perill i emergencia, etc ... 
poden provocar alteracions psicosoma- 
tiques. La disminució de sons o sorolls 
ambientals habituals, pot provocar in- 
somni i fatiga. Els transtorns del ritme 
nictimeral, en especial de la fase vigilia- 
son son entre els factors epileptogens 
predisponents individuals, etc ... De tota 
manera, sembla que no existeixen alte- 
racions irreversibles. 

Com es realitza una experiencia: el 
subjecte o subjectes són col.locats en 
unacavitat profundaamb bona il4urnina- 
ció, amb un treball a realitzar i comuni- 
cats amb I'exterior per un telefon unidi- 
reccionaia traves cjei quai comunicaran, 
en despertar-se i abans d'anar a dormir, 
dades prefixades d'interes per a I'expe- 
riencia. Aixi, poden a I'exterior comparar 

els dies reals amb els dies psicolbgics. 
Poden arribar-se fins i tot, a separar dos 
ritmes diferents: ritme dia-nit, ritme 
vigilia-son. Existeix un dia psiquic de 
matí,tarda i nit unit a un ritme d'activitat- 
descans i p'er altra banda un de vigilia- 
son independents si es considera només 
la duració d'ambdós factors. 

Abans de resumir, en poques parau- 
les, els resultats ,dlalgunes experien- 
cies, creiem interessant i demostratiu 
deixar que sigui el protagonista d'una 
d'aquestes estades el qui deixi cons- 
tancia de la seva experiencia. Hem triat 
els paragrafs o frases que creiem més 
interessants. 

«El temps s9escolava 
sense que jo en 

prengues 
consciencia.,.» 

- Aquesta perdua de membria era tan 
evident que de vegades m'era penós 
recordar-medelque haviafetalguns ins- 
tants abans. 
- El meu estat d'esperit,orientatcapala 
meva preocupació essencial, viure i 
sobreviure,fa que no hi hagi anotacions 
sobre pensaments o sentiments (es 
refereix al diari personal de I'estudi). 
- El temps s'escolava sense que jo en 
prenguésconsciencia ..., era I'únicacosa 
movedissadins laqual em desplacava; li 
corriaa darrera,assajavad'encercIar-lo i 
cada vespre sabia que havia fracassat. 
- A I'interior (de la tenda) no tenia aque- 
lla sensació d'espai infinit que experi- 
mentava quan em desplacava dins la 
fosca. 
- Avuisensecapraóparticular, hetingut 
molta por,damunt els blocs de la morrena 
un terrible panic s'empara de mi. 
- Els ulls se m'han omplert de Ilagrimes. 
Aixb m'ha passat diverses vegades 
durant els darrers grans esllavissa- 
ments. 
- Em torno distret: he sortit per anar al 
reservat i m'hetrobat a la basedel pou de 
40 m. sense recordar-me del que havia 
de fer ... I no és la primera vegada. 
- Després d'haver telefonat durant una 

certa estona, m'he demanat quant de 
tempss'havia escolat entre el comenca- 
ment i la fi de la conversa i no pod;ia 
precisar-ho. 
- Ajagut dins la fosca es produeixer 
llampecs blancs davant els ulls. Tant si 
obro els ulls com si els acluco, els Ilam- 
pecs es produeixen d'una manera dis- 

I contínua i amb una intensitat prou 
forta. 
- Sempre distret, utilitzo el cotó en 
comptes de I'esponja pera fregar el sbl. 
- Acabo de tenir una distracció terrible: 
he pres el telefon pel magnetofon, es 
inaudit. 
- Perdia la noció dels colors,en particu- 
lardelverdamb el blau ... apreciava mala- 
ment les distancies i els contorns. 
- Esdevinc, com rnés va, rnés sensible 
als sorolls naturals. 

Qui d'entre nosaltres durant una ex- 
ploració no ha sentit o experimentat 
algun dels, fenbmens citats, alducina- 
cions visuals i sonores, ansietat, sensa- 
ció d'infinit, perdua de la noció del 
temps,etc ... ?ToteseIlesfruit de la nostra 
adaptació al medi subterrani. Són fenb- 
mens no massa importants, perbque cal 
coneixer, ja que cada dia I'exploració 
subterrania exigeix rnés de I'espelebleg 
i cada dia més s'arriba prop dels limits 
que la prudencia senyala; i encara que 
aquests limits de resistencia del cos i de 
I'esperit apareixen mes lluny del que 
hom pot pensar,cal tenir en compte que 
tots aquests fenbmens, si bé personals, 
formen part del capitol d'incidencies no 
previstes en el curs de I'exploració. És 
rnés, és probable que I'exit d'una explo- 
ració depengui en gran part de I'adapta- 
ció simultania al medi subterrani de tots 
els membres del grup d'espeleblegs. 
Quantes vegades I'exploració s'acaba 
perquealgun dels membres nodónaallb 
ques'esperavad'ell.En moltscasosésla 
voluntat i I'activitat cerebral allo que 
determina I'exit fins i tot la superviven- 
cia, no la forca física. És que es realitza 
una mena de selecció natural, en base a 
aquests fets, per a la formació del que 
podríem anomenar grups d'atac? Tots 
sabem que hi ha grups redu'its de gent 
que, units quasi sempre triomfen en les 
seves exploracions, sera en base a 
aquests fets? L'autor es considera inca- 
paq de respondre aquesta qüestió; 
intueix, pero que alguna relació deu 
haver.Caldraalgun dia preveure aquests 
factors en plantejar una exploració? 
Crec, honestament, que per a explora- 
cions particularment difícils valdria la 
pena de pensar-hi. 

Un cop enllestida aquesta elucubra- 
ció tebrica,anem a la practica. lndiquem 
a continuació algunes conclusions de 
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resso d e  la permanbcia dJEmili Reyes a la cova d e  Rialp. 

diferents treballs consultats. Cal dir, 
perbqueprescindirem d'aquelles mesu- 
res no observables directament o que 
perla seva complexitat vagin mes enlla 
d'un article de divulgació. 

- Estat fisiolbgic: pols, temperatura i 
pressió arteria1 no presenten variacions 
importants, si bé sembla que hi ha una 
lleugera tendencia a la seva disminució, 
encaraque dintre de Iímits normals.Sols 
en un cas, dels consultats, la tempera- 
tura corporal baixa fins els 360 C. En 
quasi tots elscasos latemperatura mati- 
nal era superior a la de la tarda. 

- Excrecions: es manté el ritme de 
deposicions d'igual forma que a I'exte- 
rior, segons un dia organitzat psíquica- 
ment. El volum d'excreció urinaria té 
tendencia a la seva 8sminuciÓ, proba- 
blement per una menor ingestió de 
Iíquids. En alguns casos després d'una 
disminuciós'aprecia un claraugment. El 

pH és discretament acid, els primers 
dies, pujant posteriorrnent cap a una 
neutralitat i fins i tot alcalinitat. 

- Sang: els seus valors són normals, si 
bé en alguns casos s'observa un aug- 
ment del nombre d'hematies (i per tant 
d'hemoglobina) encara que Ileuger. Els 
autors pensaren si no podria existir 
alguna acció per part del gas carbonic. 

- Pes corporal: o bé es manté o bé 
experimenta un descens acusat, depe- 
nent de I'exercici físic a que s'esta sot- 
mes. En general Itavaluació calorica 
diariade I'alimentacióésd1unes6000cal. 

- Fatiga física: apareix gradualment 
en alguns casos, mentre que en altres 
no; de tota manera en quasi totes les 
experiencies disrninueix la potencia 
física. 

- Percepció: distingirem: a) Vista: la 

seva acomodació és rapida; precisa 
cada cop menys llum per a realitzar 
qualsevol activitat. El seu poder de dis- 
criminació haaugmentat engran quanti- 
tat dels casos, mantenint-se a la resta. 
La visió dels colors es veu alterada; en 
algunsindividusesconfon el blau ambel 
verme11 i altres amb el verd (podria deu- 
re's a fatiga visual). En ocasions es perd 
nitidesa en distingirobjectes en penom- 
bra. En alguns subjectes augmenta la 
seva miopia. Freqüentment han apare- 
gut il~lusionsvisuals,si bé algunes expe- 
riencies fan pensar en un possible 
allargament de l'espectre visible en 
direcció a I'infraroig i I'ultravioleta. 
b) Oida: en general apareix una agudit- 
zació, degut probablement al baixíssim 
nivel1 sonor de les cavitats que permet 
discriminar amb més facilitat que a I'ex- 
terior. Apareixen il.lusions auditives, 
encara que molts cops ambconsciencia 
de la seva irrealitat. 
c) Tacte: s'accentua progressivament. 

En general podem dir que els sentits 
s'aguditzen, disminueixen els errors i es 
redueix el temps de reacció entre estí- 
mul i resposta. El sentit de I'equilibri 
millora progressivament; el mateix suc- 
ceix amb la punteria. Cal tenir en comp- 
te, pero la aparició d'il.lusions tant 
bptiques com sonores. 

- Estatd'anim: s'observadiferenciaen 
experiencies realitzades per un sol indi- 
vidu o per un grup. Mentre en el primer 
cas s'observa desorientació, dificultat 
d'organitzar-se, perdua de memoria, 
etc ... avanqant progressivament cap a 
una apatia, en el segon cas arriba a 
observar-se una marcada tendencia a 
I'eufbria. 

En el que es refereix al ritme vetlla-son, 
hi ha variacions segons I'experiencia, si 
bé en la majoria dels casos seria aplica- 
ble el següent esquema: després d'uns 
primers dies en que el ritme és aproxi- 
madament circadia (24-28 h.), s'obsetva 
un progressiu allargament(32-36 h.)fins 
a un ritme bicircardia (42-48 h.), arribant 
en algun cas, fins i tot, a un ritme 
tricircadia (60-72 h.). Cal tenir en comp- 
te que cada individu es un cas diferent i 
que de la mateixa manera que un espe- 
leoleg pot adaptar-se a un ritme més 
llarg del circadia, un altre pot no fer-ho, 
i que mentre en un individu I'adaptació 
pot realitzar-se rapidament, en un altre 
pot tardar fins i tot alguns mesos. 

Els fets demostren que la influencia 
existeix. Fjns a quin grau? és impossi- 
ble de dir-ho. Només I'estudi i repetició 
d'experiencies permetran, potser, algun 
dia generalitzar. Fins Ilavors, només po- 
dem pensar en el tema i esperar. 
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Topografia publicada al volum 2 del Cataleg 
Espeleologic de Catalunya. 

diaclasa de direcció E-O perpendicular 
a la diaclasa principal. Tornant a la dia- 
clasa principal, continuem davallant per 
unes rampes i petits ressalts, fins arri- 
bar en un pas molt estret que permet 
accedir a un pou de 12 m; la base d'a- 
quest pou te una amplada de 20 m i 
en el seu extrem S s'obre un nou pou 
de 5 m, a través d'un estret orifici; un 
parell de ressalts mes porten al fons 
de la cavitat, a 69,8 m de fondaria. 

Tornant a la falsa galeria de mes 
amunt, davallem ara pel pou central, de 
12,2 m, vénen dos curts ressalts, i arri- 
bem al fons d'aquesta segona via, a 
46,5 m. 

MORFOGENESI 
Es tracta d'una cavitat d'origen tec- 

tonic; mes concretament, d'una esquer- 
da de despreniment. Esta desenvolupa- 
da sobre les calcaries del Cretacic infe- 
rior, i estructurada sobre una fractura 
de direcció NO-SE practicament. 
Aquesta fractura s'ha originat per I'a- 
tracció del buit sobre les masses roca- 
lloses que descansen damunt els mate- 
rials tous del nivel1 de base (les argiles 
de Keuper). 

La morfologia mes representativa 
es la clastica o quimioclastica; tan SOIS 
als fons de la via -46, i a la base del 
pou de 12 m de la via fonda, apareixen 
timides formacions quimiolitogenicas 
que emmascaren la morfologia primiti- 
va; aquestes formacions son, quasi en 
la seva totalitat, de tipus parietal. 

BlBLlOGRAFlA 
- Geo y Bio Karst, n.O 19 Marq 

1969 
- Més Avall, n.O 1. novembre 

1977 
- Cataleg Espeleologic de Cata- 

lunya, n.O 2 
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Galeria d'entrada de la Cova del Caio. (Foto: Toni Nubiola) 

CAVITATS NOVES 
O COMPLEMENTADES AMB 
TREBALLS DIVERSOS 
l TOPOGRAFIES 

Si bé la major part de cavitats ja eren 
conegudes, es va fer una important 
recol.lecció de fauna hipogea i treballs 
topograficsque tot seguit es descriuen. 

IR1 TARRACO a Ait Mehamed. 
Sobre en la gran plana localitzada 

entre Ait Mehammed i la val1 del riu 
Oued Tamda. Coordenades del mapa 
1 :100.000 OUAOUIZARHT n.O 46, 5-6: 
x:403,350 y:143,700 z:1770 m 

Es de difícil localització, perque no hi 
ha bones referencies a la plana on es 
troba. Se'l va anomenarTarraco perque 
a1 poble ens van dir que no tenia pas 
nom,fet pel qual se'l bateja amb el nom 
de expedició TARRACO 68. Primera 
exploració 2-1 -1 969. 

Descripció: Boca rectangular de 
10 x 12 m que dóna pas a un pou de 6 m 

d'amplada que resta constant en tota la 
sevafondaria de 31 m. La llargadavaria 
constantment, ja que primer s'estreny 
fins a uns 7 m per retornar a la mida ini- 
cial uncopalfons.El pouestavainundat 
a partir dels 31 m; desconeixem les pos- 
sibles fluctuacions de nivell. La fondaria 
de I'aigua no va ser mesurada. Per I'ex- 
trem -S- s'endevinava el que podria. 
ser unagaleria, si bésense continuació. 

IFRl NSlDl MHAND a Ait Mehammed. 
Petita cova situada prop de la Grotte 

du Caid. El qui ens hi va portar deia que 
no havia estat mai visitada. La seva 
petita boca s'obre a la zona superior de 
les altes parets on hi ha la Cova del 
Caid. 

Descripció: Estreta galeria amb fre- 
qüents canvis d'orientació, ja que esta 
formada sobre fractures ortogonals. 
Molt seca, amb nombrosos blocs per 
tota la galeria. El seu recorregut es de 
30 m. 

IFRI NSIDI MHAND 

A' 

n A 

/ 

O 1 5 m 

top 1 dib SAS-CGB 1968 

Nm rec real 30m 

GROiTE DU CAID, anomenada local- 
menttambéIFRI BERNAD.Ait Meham- 
med. 

Situació: A 150 m de la Kasbah du 
Caid, tocant al Oued Bernad, al peu 
d'unes grans parets. Coordenades del 
mapa: 1 :100.000 OUAOUIZARHT n.O 
46,5-6: x:395,300 y : ~  40,25Oz:l575 m. 
Recorregut real, 1040 m. 

Descripcio: Gran boca en forma de 
túnel, 12 m d'amplada i 8 d'alcada. Els 
primers 80 m són una galeria que en 
algunspuntsestransformaen duesque 
son paral.leles. Molts i gran blocs es- 
campats pel terra. Els racons i zones 
més altes tenen importants dipbsits de 
guano en pols. Després de dos canvis 
d'orientació a 90°, ja als 150 m de la 
boca, s'obre una galeria lateral a la 
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IFRI  BERNAD o 
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AIT MEHAMMED -MARROC- 

F: Sas i LI.Auroux 1970 

rec. real 10LOm 

Nm KEF A Z l Z A  o 5 1s ~ ) m  
I Seccims 

TAZZOUGUERT -MARROC- 

top i d ib  SAS del CGB O 50 XX)m 
IIJ Planta 

top del le' Km 
rec total I Km (198L) 

O O 4 Q O 
11 10 

B 
12 9 8 7 6 5 L 3 2 1 

dreta, que comunica amb les galeries 
fbssils de més cap a I'interior. Seguint 
perla principal i un cop recorreguts uns 
altres 150 m es troba una altra bifurca- 
ció: Lagaleria-N-,queen Bpoquesde 
plugessifona en el seu inici, té un recor- 
regut de 200 m, moltsd'ells inundats. La 
galeria -E- també es troba inundada 
en Ilargues zones, si bé no arriba a sifo- 
nar. Travessada aquesta zona amb uns 
160 m de Ilacs, s'arriba a la zona final, 
una galeria de 200 m de la qual no és 
possible continuar per trobar-se sifo- 
nant totes les suposades vies. El darrer 
tram de galeria, dóna pas també a la 
zonafbssil abansdita,cosa perlaqual el 
desenvolupament de lacavitat és un iti- 
nerari tancat. En els alqats 3-4 i 5-6 de 
les galeries fbssils, s'observen senyals 
de circulació d'aigua sobre els sedi- 
ments, indicació que les zones actives 
sofreixen grans pujades de niveII,fins a 
conduir aigua paral-lelament. Dins les 
galeries fbssils es troben importants 
quantitats de guano. 

KEF AZlZA a Tazzouguert. 
Cova de 4 Km de recorregut, si bé Subilsia senenti 

sembla que no esta explorada en la 
seva totalitat. Situada a uns 20 Km de 
Bou Denib al vessant dret del riu Oued 

. Guir, prop de Tazzouguert. 
Es van recórrer uns 2.500 m de gale- 

ries, topagrafiant-ne els primers 1 .O00 
m. S'acompanya el planol, ja que no es 
té cap referencia que la topografia 
s'hagi publicat, si bé dos grups iugos- 
laus de Zagreb i Split diuen haver fet'la 
topografia completa. 

BIOSPELEOLOGIA 

El Marroc ha donat moltes i molt 
bones troballes de noves especies.fins 
i tot generes, dins la fauna capturada en 
les diverses expedicions. La majoria 
han estat colebpters, potser perque hi 
ha més especialistes d'aquest ordre 
quenopasd'altresgrups,si béeldiaque 
s'estudii I'abundant material recollit es 
trobaran moltes altres novetats. 

Les descobertes són: 
Subilsia senenti Esp. 1967. Carabid 

troglobi de nou genere i especie, trobat 
a I'lri Bouilamane,Ait Mehammed,al'ex- 
pedició ATLAS 66, ERE-CEC. 
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Apteranillus ruei 

Apteranillus ruei Esp. 1969. Estafilí- 
nid troglobi trobat a la Kef Aziza, Bou 
Denib, a I'expedició ATLAS 68, ERE- 
CEC. 

Domene aurouxi Esp. 1970. Estafilí- 
nid troglobi trobat a IaGrottedu Caid,Ait 
Mehammed,a I'expedició TARRACO-68. 

Domene cantonsi Esp. 1972. Estafilí- 
nid troglobi trobat a la Wit Tandoum, 
Agadir, a I'expedició ATLAS-71, ERE- 
CEC. 

Platyderus insignitus presaharensis 
Lagar 1978. Pterostiquid trobat a la Kef 
Aziza, Tazzouguert, a I'expedició que 
portaren a terme tres membres de la 
SIRE-UEC, I'any 1977, agost. 

Particularitats de la Grotte du Caid: 
Biologicament, aquesta cova pot esser 
una de les més interessants del país, ja 
que s'hi han trobat quatre nous coleop- 
ters dels quals tan SOIS dos s'han pogut 
descriure: El Domenejadit,i el Pristony- 
chus cadílhaci. Ant. a I'any 1950. Els 
altres dos, un pselafid femella i unes 
restes de carabid, no podran descriu- 
re'sfins acapturar més material.També 
hi viu la Subilsia senenti. 

Corn sigui que es va visitar la cavitat 
en dues epoques opostes de I'any, 
desembre i agost, s'ha pogut observar 
el cicle biolbgic del colebpter catbpid 
Choleva kocheri Henr. A I'hivern es van 
localitzar moltes restes de I'insecte, 
pero cap de viu. A I'estiu, centenars en 
corrien perterra i parets de les galeries. 
Laraóesqueenaquesta~pocatéIloc la 
transformació en adults,fins i tot es tro- 
baren cebles larvaries de fang, dins de 
lesquals hi havia individusapuntdesor- 
tir, tanmateix, entre les captures s'ob- 
servaren molts exemplars immadurs. 

Moltes són les anecdotes viscudes 
durant els viatges i estades, en particu- 
lar dins les petites poblacions gairebe 
aillades de les muntanyes com era el 
cas d'Ait Mehamrned. Recordern entre 
elles: 
- Per trobar cervesa per posar a les 
trampes i recollir bitxos, ens van portar 
d'amagat fins un fosc magatzern i pagar 
I'equivalent actual de 350 pts. per un 
"quinto". En comprar-ne una desola,els 
vam explicar la utilitat i no se'n sabien 
avenir, deien: "Mira que Ilencar-la per- 
que se la beguin els escarbats!)) 
- Una farnília ens va venir a buscar per- 
que curéssim una de les filles. Tenia 
unaerupcióalapell i livam donar un tub 
de pomada. 
- El forner ens donava el pa a canvi 
d'aspirines. 
- Dins la Cova del Caid, un de nosaltres 
vacauresobreguanoi esvaferunagran 
rascada. El vam portara I'hospital i li van 
posar tres o quatre injeccions a la 
panxa, contra el tetanus. Estava d'allb 
mes content! 
- Ens venien a oferir joies de plata, 
objectes tradicionals i... kif, que ells 
fumen en petites pipes d'argila. 
- Els ases són molt petits: fan la mei- 
tat o menys dels d'aquí. 
- Amb un paquet de cigarretes es paga 
el jornal d'un home tot un dia. 
- Vam pujar en camell, el d'una gepa. 
- En fi, és un altre món. 
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REUNEIX LES QUALITATS MÉS APRECIADES I SOLmLICITADES 
PELS ESPELEOLEGS 

SEGURETAT @ CONFORT a REGULACIÓ IMMEDIATA 

Fabricat amb cinta de poliamida de 45 mm, teixida especialment per a resistir millor 
la fricció. Costures cosides amb maquina automatica. La regulació dels elements de 

I'arnes, es fa independentment i d'una manera instantania. 

POT-2 amb anella 
Provada unitariament, I'anella substitueix al 
maillon convencional, i evita la possibilitat 
d'obertura imprevista. Ofereix mes espai per 
a distribuir els aparells (davallador, bloqueja- 
dor de pit, baga d'ancoratge, etc). Incorpora 
un maillon de 7 mm, per fixar-hi el bloqueja- 
dor de pit. L'ajustat de les cuixes es regula 
sense sivelles metal.liques, i evita punts de! 
fregadís i desgast. Pes: 500 grs. 

POT-2 sense anella 
Per als qui volen gaudir del confort d'aquest 
model, pero prefereixen tancar-lo d'una ma- 
nera mes convencional. Solament té dos 
punts d'ancoratge, ja que la cintura i les 
cuixes son solidaries. Pes: 430 grs. 

Tant aquest model com I'altre poden portar 
un arnes de pit molt lleuger i facil de re- 
'gular. 

Ros de Olano, 20 
Distribuit en ' 0801 2 Barcelona 

exclusiva per: material tecnic per a I'espeieoiogia Tel. (93) 218 41 17 





ESPECIALITZATS EN ESPORTS DE HUNTANYA 
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1 Compra el teu equip a SPORT TOTAL 

A b 

A mes, SPORT TOTAL t'ofereix: 

Assessorament tecnic per profesors de I'Escola Espanyola 

Lloguer d'esquís. Material nou. 

Dur-te a la neu els caps de setmana. 

m Servei post-venda de reparacio urgent d'esquís. 

Sistemes de credit: VISA, Diners-Club, Credi-compra, 

imenta i complements. 

Maresma, 195 ePORT (Gran ~ i a - ~ r i m )  
08020 Barcelona 

Tel. 3136934 
TOTA-Li 

ESPORTS 
ESQU~ 
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Pau Claris, 118-120. Placa Eivissa, 6 Fabra i Puig, 11 
Telifon 318 22 38 Tel. 229 01 80 Tel. 31 1 23 55 
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MANRESA 
Casanova, 8 
Tel. 872 23 12 
Manresa 

MATAR6 
ELTorrent, 50 
Tel. 798 58 34 
Matar6 

LLEIDA 
La Palma, 3 
Tel. 27 38 24 
25002 Lleida 
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da tasca biospeleologica que dona im- Ex p 1 o ra c i o n S a p O r t ~ s t ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  de dues d'aquestes 
cavitats (Ifri Agbalou Noilousse i Iri «du 
Petit Lalta) van apareixer a Espeleoleg 
n.O 8 (abril 1969).($ Les altres tres, o no 
es van realitzar (Grotte du Caid, lfri 
N'Touaya), o be, inexplicablement, no es 
van arribar may a publicar (Iri Subils- Ai t M ' Ha m med 

Oleguer Escola i Boada, Montserrat Ubach i Tarres 

( Gran Atlas, Marroc ) 

Presentació de les topografies d'lfri N'Touaya (1.379 m) i d'lri 
Bouygl -Maine o Iri Subils-Godoy (-34 i 238 m), a Ait M'Hammed, 
realitzades per 19E.R.E., la setmana santa del 1984; cavitats ja 
explorades per aquest mateix grup durant el campament ((Atlas- 
66s. 

Per setmana santa del 1984, quatre 
espeleolegs de I'E.R.E.(4) tornitvem a Ait 
M'Hammed amb un objetctiu molt con- 
cret: aixecar el planol topografic de la 
lfri N'Touaya i del l'lri Subils-Godoy, i de- 

Els aixecaments topografics es complementen amb unes 
breus notes descriptives i de situacib, C amb una relació d'algunes 
campanyes espeleologiques catalanes al Marroc durant 1966- 
1984. 

El 10 de julio1 del 1966, a les 3 de 
la matinada, 35 persones, totes elles sb- 
cies del Centre Excursionista de Cata- 
lunya, empreniem des de la placa de 
Sant Jaume un memorable viatge en au- 
tocar vers el Marroc. S'iniciava el ((Cam- 
pament Atlas-66)). 

L'expedició la formaven 3 grups: el 
d'alta muntanya, el d'escalada i I'espe- 
leo-científic. 

L'equip d'espeleblegs, constituit per 
5 membres de I'E.R.E.('), havfem escollit 
com a camp d'activitats la regió d'Ait 
M'Hammed, on, havent-nos separat de 
la resta de I'expedició -que continuaria 
desplaqant-se uns 60 km mes, vers el 
carnpament de base- restariem 7 dies 
tot prospeccionant la zona i explorant-ne 
les principals cavitats. 

El poblat d'Ait M'Hammed forma 
part d'una comunitat que rep aquest ma- 
teix nom, en la qual viuen actualment 
uns 16.000 habitats. Es troba en el Gran 
Atlas Central, a uns 290 km a I'est de 
Marrakech i 30 km al SE dlAzilal, tot 
anant per la carretera que va a Taban 
(la val1 d'Ait Buguemez). 

Es tracta d'una interesant zona, si- 
tuada a 2.000 m d'alqada i oberta en 
calcaries jurassiques, practicament ho- 
ritzontals, en les quals les abundants 
precipitacions hivernals han format sis- 
temes hidrologics actius de considerable 
importancia. 

En el curs de la nostra estada a la 
regió, vam explorar-hi cinc c~vitats: lfri 
N'Touaya, Iri Bouygl-Maine o Iri Subils- 
Godoy, lfri Agbalou Noilousse, Iri «du Petit 
Lait» i Ifri Bernard o Grotte du caidjA2), 
alhora que portavem a terme una acura- 

dicar una nova tasca de recerca biospe- 
leologica a la ((Grotte du Caid». La seva 
topografia havia estat ja confeccionada 
I'any 1968 pel S.A.S. del Club Gimnastic 
Barcelones. 

Com sigui que, per diversos motius, 
tampoc aquesta topografia no ha estat 
publicada, hem proposat al company 
Lluis Auroux que la donés a coneixer, 
aprofitant la nostra nota, junt als resul- 
tats tampoc divulgats de les campanyes 
del S.A.S.: ((Tarraco-68)) i ((Marroc-70)). 

Passem, doncs, a acompanyar, amb 
una breu descripció, el planol topografic 
de les dues cavitats esmentades, no 
sense abans relacionar algunes de les 
campanyes efectuades per catalans al 
Marroc. Creiem que poden ser d'utilitat 
per tots aquells interessats a portar a 
terme possibles activitats per aquestes 
terres africanes. 

ACTlVlTATS CATALANES 
AL MARROC 

((Campament Atlas-66», E.R.E. del 
C.E.C.: regió d'Ait MHammed (activitats 
ja esmentades). 

((Atlas-68~, E.R.E. del C.E.C.: cova 
Akhiam Ims-Er-Rebbi (Agoudal, Plateau 
des Lacs, Atlas Central) i cova de Kef 
Aziza (Bou Denib, Pre-Sahara). Activitats 
arqueo-biospeleolbgiques. 

((Marruecos-68», G.E.S. del C.M.B.: 
cova de Chiker i avenc Ifri-ou-Atto (Bab- 
bou-ldir, prov. de Taza). 

((Tarraco-68», S.A.S. del C.G.B.: Ait 
M'Hammed i Tamda (veure ((Activitats 

(1) Enric Oltra, Esteve Petit, Carles Ribera, Joan 
Senent i Montserrat Ubach. 

(2) En berber, IR1 = avenc; IFRI = cova; AGHBA- 
LOU = surgbncia. 

(3) Ubach i TartBs, M.; R h r a  i Almerge, C. Atlas-66.' 
ESPELE~LEG n.O 8 1969 (Barcelona). 
Ubach i Tarres, M., Una noche en la Ifri NN'aye, 
cueva sngrada - ESPELE~LEG n.O 2 1967 (Bar- 
celona) 
I de la mateixa autora, i publicats al «Periódico 
Manresau, els següents articles: Expedición al 
continente africano: espeleólogos en el Gran Atlas 
(1 1-7-66); Regreso de la Expedición al continente 
africano (1 0-9-66); El Atlas y la civilización bere- 
bere (4.973); i lfri N'Tuaya, la cavidad más repre- 
sentativa de todas las exploradas por el ERE en 
el Atlas (4-9-73), tots ells fent referencia a les 
activitats desenvolupades durant el «Campament 
Atlas-66)). 

(4) Oleguer Escola, Toni Nubiola, Carme Picariol i 
Montserrat Ubach. 
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Denib) i recerques arquelogiques. 
((Marroc-80», E.R.E. del C.E.C. i 

s.~.c.E.M. de Málaga: cova Wit Tam- 
doum (Tazentout). 

L'aigua que envaeix la Ifri NJTouaia presenta, en aquest punt, poca fonddria. (Foto: Toni Nubiola) 1 ((~tlas-84», É.R.E. del C.E.C.: Ait 

A T L A N T I  c 

0 

# 
,/' ALGERIA 
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M'hammed (activitats esmentades en 
aquesta nota). 

((Atlas-85))' E.R.E. del C.E.C..: Ait 
M'Hammed (Ifri Bernad). 

((Marroc-85))' E.C.G.: Regions de 
Khenifra, Oumer Rbia, Mgoum i Taza. 

IFRl N'TOUAYA 

A 1 km d'Ait M'Hammed, anant per 
la pista que va a Tamda, cal trencar cap 
a I'esquerra per la torrentera que hi ha 
a I'alqada de la casa forestal. A 500 me- 
tres, pel torrent, ribera esquerra (prop 
d'una construcció que servei de diposit 
per aigua i al peu d'un petit cingle de 
menys de 20 m d'alqada) s'obre el portic, 
orientat a I'oest, de la lfri N'Touaya. Ac- 
tualment, en cotxe s'arriba fins a 25 m 
de la boca (2 km des del poble). 

C~ordenades(~): 
X = 399,500, 
Y = 144,300, 
2: 1.650 m 

Geologia 
Aquesta cova és excavada a les cal- 

caries del Bajocia-Bathonia (Jurassic 
mitja) amb estratificació horitzontal, pa- 
raldela a la superficie de I'altipla sota el 
qual circula el rierol, a una vintena de 
metres de fondhria. 

Descripcio 
Pbrtic de 2 m d'alqada per uns 4 

d'ample, pel qual surt un rierol captat a 
la sortida. Cabal bastant escas, d'uns 
pocs liltres/segon. La galeria es de mi- 
des bastant regulars, amb una amplada 
d'uns 2 a 4 m i una alqada d' l  a 3 m, 
en direcció S. Als 150 m es produeix un 
canvi i continua finalment cap al SE. Als 
372 m li prové un afluent de la dreta 
(esquerra hidrogrhflca) per una galeria 
de secció no gafre mes petita que la 
principal, la qual es va topografiar fins 
als 350 m, on I'aigua es profunda i cal 
nedar-hi: es van recórrer 40 m mes per 
aquest conducte inundat, fins al punt on, 
el cada vegada menor espai entre el sos- 
tre i I'aigua impedí la progressió. Aquest 
afluent presenta un'a planta meandrifor- 
me, amb trams que van de 5 a 30 m i 
que, fins als 190 m, prenen una direcció 
general SE. A partir d'aqui, s'orienten 
mes clarament vers I'E. 

Tornant a la galeria principal, veiem 
que aquesta té la direcció E, amb petites 
ziga-zagues, fins als 688 m. En aquest 
punt, la cova gira en angle recte i conti- 
nua 60 m mes, vers el N. Nous trams 
de 10 a 30 m, de direcció general NE, 
ens porten fins als 906 m de I'entrada, 

(5) Segons Cinq ann6es d'explorations souterraines 
au Maroc, de la Societ6 SpBléogique du Maroc, 
1953. 

100 
l PLANTA 

O 5 10 15 20 25 50 

Recorregut topografiat : 1.379 m. 
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IFRI N'TOUAYA 1 
- 

Ait M'Hammed ( prov. Azilal ) 
MARROC 

TOPO.: MONTSERRAT UBACH TON1 NUBIOLA, 
CARME PICAQOL, OLEGUER ESCOLA, 

23- 4 - 1984 E.R.E. C.E.C. 

1 
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IR1 BOUYGL-MAINE (O IR1 SUBILS-GODOY) 
2 Ait M'Hammed (prov. Azilal) MARROC 

Topo: Montserrat Ubach, Toni Nubiola, Carme Picañol i Oleguer Escola. 
E.R.E. - C.E.C. 22-4-1984 

Dibuix: Antoni Ingles 

IR1 BOUYGL-MAINE 
O IR1 SUBILS-GODOY 

toi seguint per un curs d'aiges subterra- 
nies que no es presenten, en aquesta 
ocasió, masca profundes. 

Per aquest motiu cal, pero, abando- 
nar els bots en alguns punts per franque- 
jar els blocs o zones de gours que apa- 
reixen en aquest sector de la galeria 
principal, alhora que podem observar en 
el sostre algunes curioses i erosionades 
xemeneies que semblen oferir posibili- 

Aquest avenc s'obre enmig d'una 
torrentera inactiva, paraldela a la carrete- 
ra que va d'Azilal a Tabant, a pocs quilo- 
metres abans d'arribar a Ait M'Hamrned. 
Presenta una gran boca d'entrada on els 
berbers natius han aixecat una rudimen- 
taria instal.lació de corda amb una politja 
que els permet, mitjanqant dues grans 
galledes de goma, recollir I'aigua del riu 
subterrani que hi ha al fons de la cavi- 
tat. 

La boca dona pas a un pou d'uns 
34 m que, després d'una gran Ileixa, als 
-2,7 m s'enfonqa verticalment fins al riu. 
Aquesta vegada, i per la poca profunditat 
de las aigües, va ser possible de récorrer 
practicament tota la cavitat arnb botes 
de goma, cense que, gairebé, ni ens mu- 
Iléssim. 

Des de la base del pou cal anar re- 
muntant el curs actiu per una galeria de 
notables porporcions que, SOIS en un pa- 
rell de Ilocs, es presenta interrompuda 
per grans blocs despressos, i parcial- 
ment recoberts per concreció. A 174 m 
de recorregut, un d'aquest enormes des- 
prenirnents motivara que, ben aviat, la 
progressió es faci impracticable. Aquest 
caos de blocs ens perrnetra, pero, de 
recórrer encara una vintena de metres 
en sec per un pas baix, que desemboca 
de nou al nivel1 del riu. Una desena de 
metres més per I'aigua ens condueixen 
a un altre ensorrament que, per obstruir 
completament la continuació, sera el 
punt final de I'exploració a la cavitat. 

tats de comunicació amb I'exterior. 
Continuem en direcció N, i ho topo- 

grafiem fins als 1 .O30 m de la boca. Les 
aigües són profundes i el ~ ~ S t r e  es va 
abaixant cada vegada més. Qlxb fa que, 
després de nedar 85 m per aquest con- 
ducte gairebé inundat del tot, decidim 
donar per acabada I'exploració. 

El recorregut real topografiat ha es- 
tat de 1.379 m. 

La boca d'accés a I'lri Subils-Godoy ha estat condicionada per a extreure'n I'aigua que circula al fons 1 ' 

Recorregut total real: 34 m (pou 
del pou d'accés. (Foto: Monserrat Ubach) d'entrada) + 204 m de galería = 238 m. 
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PORTS DE BESEIT: 
Cataleg espeleolog ic 

de Prat de Comte 
Antoni Ingles i Alcon 

Els Portsde Beseit s6n el relleu meridional del Principat de 
Catalunya i uneixen aquest amb el País Valencia. Malgrat 
I'atractiu delsseusquasi 1 .O00 metresde potenciacalcaria, és 
encara forca desconegut perla majoria dels espeleolegs cata- 
lans. Aquest article és el primer d'una serie que pret6n catalo- 
gar totes les cavitats explorades en el sector septentrional, 
exactament la partocupada pels termes municipalsde Prat de 
Comte, Horta de Sant Joan, Arnes i Beseit. 

En aquesta primera part del treball es donen unes dades 
generals sobre els Ports de Beseit, la comarca de Terra Alta i 
Prat de Comte, així com el cataleg espeleolbgic d'aquest 
municipi. 

D'acord amb els companys que por- 
ten a terme la tasca de tirarendavant el 
Cataleg Espeleolbgic de Catalunya i 
8 t h  que nosaltres ja hi haviem treba- 
llat anteriorment en diverses ocassions, 
vam decidir-nos a confeccionar el cata- 
leg de cavitats dels municipis que aga- 
fen tot el vessant nord-oest dels Ports 
de Beseit. En aquest primer article pre- 
sentem el municipi situat més al nord- 
est: Prat de Comte.En propersnúmeros 
~ ' E S P E L E ~ L E G  ens ocuparem d'tlorta 
de Sant Joan, Arnes i Beseit. 

Part dels fenbmens englobats en 
aquest treball de catalogació, ja han 
estat donats a coneixer en altres publi- 
cacions, per la qual cosa només donem 
d'ells una petitafitxaambel nom,fondh- 
ria i recorregut, coordenades, nom i 
data de la publicació i algun tret remar- 
cable si s'escau. De la resta de cavitats, 
que són les inedites, incloem la seva 
topografia i una fitxa completa. 

ENCLAU GEOGRAFIC I GEOLOGIC 
DELS PORTS DE BESEIT 

Al bell mig dels Paisos Catalans, unint 
Catalunyaamb el PaísValencia i servint 
de nexe d'unió entre la Serralada Cos- 
teracatalana i el Sistema Iberic,trobem 
el conjunt orografic anomenat Ports de 
Beseit. La seva extensió és d'uns 800 
km2i técom a Iímits naturalsel riu Cana- 
leta pel nord, que el separa del conjunt 
format per les serres de Pandols i 

Cavalls, I'Ebre a I'est i la depressió de la 
SAnia al sud-est. Al sud-oest enllaqa 
com ja hem dit abans amb el Sistema 
Iberic. 

Les alqades del massís, que s'aixeca 
bruscament sobre la depressió de 
I'Ebre, no sobrepassen els 1.500 m, 
sent els seus punts culminants: Mont 
Caro (1.447 m), Tossal d'en Cadener 
(1.396 m),Tossal d'en Cervera(l.347 m), 
Negrell (1.344 m), Boixet (1.244 m), 
Arany (1.226 m) i el cim de I'Espina 
(1.1 83 m). 

A I'igual que la resta de les serralades 
costaneres catalanes (o Catalanides) i 
com continuació de les mateixes, els 
Ports de Beseit estan formats per plecs 
d'orientació sud-oest - nord-est, tallats 
per falles i encavalcaments. Els mate- 
rials s6n sobretot calc8ries del Jurhsic, 
encara que hi trobem també els nivells 
caracteristics del Triasic i del Cretaci. 
Cal destacar també I'existencia de con- 
glomerats oligocenics (quelcom sem- 
blants als de Montserrat), essent un 
exemple molt visible les famoses Ro- 
ques de Benet, molt conegudes pels 
escaladors. 

EL CARST. La importancia dels pa- 
quets calcaris aixícom el fet que enca- 
valquin els uns sobre els altres, fa que 
en alguns casos la potencia de la roca 
carstificable arribi als quasi 1 .O00 m de 
potencia, encara que I'existencia de 
granscavitats es trobi limitada pernom- 
broses intercalacions de margues i 
gresos. 

Aquestaabundanciade roquescalca- 

L'engorjat del Parrissal. Ports de Beseit. (Foto: 
Alfred Montserrat). 

ries, fa que les copioses precipitacions 
(nivals a I'hivern) de les parts altes 
siguin drenades principalment pel sub- 
sb1,contribuint aixía I'aridesade la regió 
i a I'accentuació de les formes carsti- 
ques. Malgrat aquesta clara importan- 
cia, ben pocesconeixdelfuncjonament 
hidrogeolbgic del massís. Fins i tot I'ex- 
ploració espeleolbgica ha estat limi- 
tada a sectors molt concrets i quasi 
sempre per a treballar en cavitats ja 
conegudes pels habitants del país. 
Nomészonescom La Molade Catío els 
voltants del Mont Caro es poden consi- 
derar ben prospeccionades. 

Els principals avencsconegutsfins el 
moment són:'l'avenc dels Mamelons 
(-1 57 m), I'avenc de la Barcina (-1 50 m) i 
I'avenc del Farrubio (-106 m). De les 
covescal destacar el Forat del riu Algars 
(1.600 m) i la cova del Conill (260 m) 
totes dues amb cursos d'aigua. 

Perfi remarcarqueunapartimportant 
de les sorgencies i fonts es troben en el 
vessant sud-est. 

COMARCA DE LA TERRA ALTA 

-Els Ports de Beseit ocupen partde les 
comarques del Montsia, Baix Ebre, 
Terra Alta, Matarranya i Baix Maestrat, 
servint d'unió i a lavegada de limit entre 
elles. No en va els Ports esdevingueren 
el punt de confluencia dels regnes de 
Valencia i d'Aragó i del Principat de 
Catalunya, punt que la tradició situa 
més exactament en el Tossal del Rei. 

Prat de Comte, el municipi del qual 
ens ocupem en aquest article es troba 
dins de Terra Alta, en el seu llindar sud- 
oriental. Juntament amb Arnes i Horta 
de Sant Joan s'assenten en el sector 
dels ports situat dins d'aquesta co- 
marca. 

A part dels Ports de Beseit, dins de 
Terra Alta hi ha altres relleus impor- 
tants, encara que de dimensions més 
modestes. Són la Serra de Pandols 
(709 m) i la Serra de Cavalls (660 m) que 
s'estenen de sud-oest a nord-est entre 
Gandesa i Pinell de Brai. Molt mes cap al 
nord-oest hi ha encara alguns relleus a 
destacar com són la Serra de la Fatare- 
lla(550 m) i elTossal deTremps (524 m). 
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Ports de Beseit. (Foto: Alfred Montserrat). 

Tota la xarxa hidrograficas'abocacap 
a I'Ebre, riu que practicament envolta 
(N,Ei'SE)totalacomarcasensearribara 
entrar-hi. Els únics cursos d'aigua per- 
rnanents són el riu Matarranya arnb el 
seu afluent el riu Algars i el riu de les 
Caneletes. 

Climaticarnent es pot considerar la 
Terra Alta com una zona de transició 
entre les regions marítirnes i les terres 
interiors rnés seques. Gandesa, la oapi- 
tal, té una temperatura rnitja anual de 
14,6O, aquesta mitjana baixa a 50 els 
mesos mésfreds i superaels 200durant 
I'etapa estival. Quant a les precipita- 
cions i tambe a Gandesa son d'aproxi- 
madament 400 mm anuals; mitjana que 
augmenta forca a les parts altes de les 
muntanyes. 

La vegetació correspon principal- 
mental domini climatic dels carrascars 
fins a les cotes 800-1.1 00 m, alternant 
també a les zones rnés maritimes arnb 
I'alzinar arnb marfull i I'alzinar munta- 
nyenc substituits avui en part per pi 
blanc i garrigues. Als Ports i per darnunt 
d'aquestescotestrobern les pinedes de 
pi roig arnb boix i ginestafins i tot en els 
racons rnés hurnits i obacs existeixen 
bosquets de teixos i bocins de fageda 
(les més rneridionals dels Paisos Cata- 
lans). 

La Terra Alta es troba dividida en 15 
municipis, tres d'ells que depenen per 
ara de I'administració aragonesa. En 
total sumen 1.1 31 krn2. El poblament 
I'any 1981 era de 18.805 habitants; si 
tenirn en compte que I'any 1920 era de 
31.344 h. ens adonem de I'alt despobla- 
ment que pateix la comarca. Aquest 
fenornen s'accentua a les zones mun- 
tanyoses com els Ports, on junt arnb el 
total retrocés de I'agricultura de mun- 
tanya, ha produit I'abandó dels masos i 
conreus situats rnés a I'interior del mas- 
sís. Aquest despoblament de la mun- 
tanya fa que cada cop sigui rnés difícil 
trobar gent que la conegui bé i pugui 
ajudar en la localització de cavitats. 

Quant a lescomunicacionscal dirque 
son bastant deficients. El principal 
acc6s a la comarca és la carretera N- 
420que,procedentde Reus,latravessa 
pel centre, passant per Corbera d'Ebre, 

Gandesa i Caseres,continuant després 
capa Alcanyís(jaen terresaragoneses). 
L'altra via important és la N-230 que de 
Tortosa es dirigeixcap el no'rd. Quant al 
ferrocarril, de les dues Iínies que hi ha, 
una es troba fora de servei des de fa 
molts anys i I'altra (Barcelona-Sara- 
gossa) la travessa tant a I'extrem nord 
que no es de cap utilitat. 

Per als municipis de que tractem en 
el present article utilitzarem la carretera 
local que des de la N-230 porta a 
Vallderoures (Matarranya) passant pels 
municipis de Prat de Comte, Horta de 
Sant Joan i Arnes. Una altra carretera a 

utilitzar és la que de Gandesa porta a 
Bot i Horta de Sant Joan. Finalment 
una serie de pistes forestals, algunes 
en bon estat, ens permeten d'endinsar- 
nos al massis amb automobil. 

PRAT DE COMTE 

Es tracta del municipi més petit 
(26,39 km2) i menys poblat (257 habi- 

-tants)de tota laTerraAlta.Té limits arnb 
Gandesa i Bot al nord, Pinell de Brai a 
I'est, Paüls (Baix ~ b r e ) a l  sud i Horta de 
Sant Joan a I'oest. El seu punt rnés alt i a 
la vegada rnés meridional és el Tossal 
d'en Grilló (1 .O76 m), el rnés baix i sep- 
tentrional ése1 riu de les ~ana le tes  (uns 
125 m), únic curs d'aigua permanent 
arnb que compta el terme municipal, 
encara que també hi ha el Barranc de 
Xalamera que la travessa pel bell mig i 
d'est a oest. 

Apartdelacarenaprincipal dels Ports 
que separa a Prat de Comte de Paüls, 
arnb alqades que van dels 642 m de la 
Mola Rasa als 1 .O76 m del ja anornenat 
Tossal d'en Grilló, la resta del terme és 
també molt accidentat, destacant com 
altres relleus importants el Tossal dels 
Corrals (743 m), el Puig de la Solana 
(570 m), La Tossa (628 m) i la Punta de 
I'Aigua (445 m). 

La carretera que puja de Tortosa a 
Gandesa (N-420) creua el municipi pel 
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Avenc - -- de la Tosca 
Prat de Comte (TERRA ALTA) 

Topo.: A.lngles i M.Romero 

Dibuix: A. Ingles 

ERE-CEC 20-3-81 

Avenc del Pic de ~ ' ~ g u i l a  
Prot de Comte TERRA ALTA 

Topo J Ambrbs, M Romero 
Dibuix A Ingles 

ERE-CEC 24-3-75 - 
5 

F - '. 

- O - G  - -  - - - -  . - - -  

F- 

Avenc del Barranc del 
Mas d'en Garrofet 
Prot de Comte TERRA ALTA 

Topo.:J.Alfonso ERE-CEC 23-3-75 

f 0'0 
- 2; -5 

- .  - 
I 
o 5 

4. Avenc del  Barranc del  Mas 
d'en Garrofet 

COORDENADES: x = O0 25' 34", 
y = 400 57' 47", z = 430 m. 

TERRENY: Calcaries. 
ESPELEOMETRIA: Profunditat -5 m. 
SITUACIÓ: A la part alta del barranc 

del mateix nom,ocupat perantiguesfei- 
xes de vinya. En un marge que separa 
dues d'aquestes feixes. 

D E S C R I P C ~ ~ :  Petit avenc en el que 
no cal material. Fons ocupat per petits 
blocs i sediment fi.Sembla actuar espo- 
radicament com a engolidor. 

5. Avenc del Pic de ~ ' ~ g u i l a  

COORDENADES: x = O0 24' 36", 
y =40°57'32",z=710 m. 
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+II Cova de1 Salt 
Horto de Sont Joon TERRA ALTA 

Topo.: A. Ingles i M.Rornero Dibuix: A. Ingles 

ERE-CEC 20-3-81 

- 
o -5 

Coves de Sulleva 
Prat de Comte TERRA ALTA 

Topo.: l. Albir, A. Ingles 
ERE-CEC 7 - 4 - 8 4  

TERRENY: Calcaries. 
ESPELEOMETRIA: Profunditat -8 m. 
SITUACIÓ: Des del col1 de la Carras- 

quetacalflanquejaren direcció NEvers 
el Pic de ~'Agui~a. L'avenc es troba prhc- 
ticament en el col1 que hi haentre el pic i 
la cota 790 m. Ates que la Iínia divisoria 
entre el Prat de Comte i Paüls passa per 
la carena podem dir que es un avenc 
curiosament pertanyent als dos muni- 
cipis. 

DESCRIPCIÓ: Característica esquer- 
da de despreniment sobre solucions de 
continuitat NNE - SSE (oberta total- 
ment) i E - W, aquesta subterrhnia. 

6. Coves de Sulleva 

COORDENADES: x = O0 24' 55", 
y = 400 58' 27", z = 600 m. 

TERRENY: Calcaries. 
ESPELEOMETRIA: Desnivells -6 i 

11 m., recorreguts 11 i 22 m. 
SITUACIÓ: Anirem per la pista que 

des de Prat de Comte s'enfila als Ports, 
fins que arribarem al revolt en qu8 
comenqaa pujar méso menys paraldela 
alscingles.Desd'aquest revolt i uns50m. 
per sobre nostre, al peu dels espadats, 
veurem unespetites baumes. Desd'elles 
divisarem a la nostra esquerra i no gaire 
lluny una de les dues boques. 

DESCRIPCIÓ: Es tracta de dues cavi- 
tats de recorreguts ascendents i carac- 

terístiques similarsque troben situa- 
des paral4elament una al costat de 
I'altra. 

OBSERVACIONS: Encara que en els 
voltants els únics fenomens que es 
poden anomenar coves són aquestes, 
podria molt bé ser que la gent del país 
conegues com coves de Sulleva les 
petites baumes citades anteriorment i 
que són les que es poden veure facil- 
ment des de la pista. 

7 .  Cova del Salt del Port 

COORDENADES: x = O0 23' 16", 
y = 400 57' 1 2", z = 684 m. 

TERRENY: Calcaries. 
ESPELEOMETRIA: Recorregut 19 m. 
S I T U A C I ~ :  Es troba Iust a sota d'un 

salt d'aigua (normalment sec) produit al 
baixarel barrancd'en Grilló pelscingles 
que voregen la Mola Gari i la Mola 
Grossa pel seu vessant NW. 

DESCRIPCIÓ: Es tracta d'una única 
galeriade 18 m orientada N 20 W-S 20 E. 
En el sostres'obren diferentsxemeneies. 

8. Avenc Petit 

COORDENADES: x = 00 22' 41", 
y = 40° 56' 59", z = 1 .O40 m. 

ESPELEOMETRIA: Fondaria -15 m. 
PUBLICACIÓ: Butlleti S.I.E.P. n . O  14 

(1 982) 

9. Avenc del Pastor 
COORDENADES: x = O0 22' 28", 

y = 400 56' 56", z = 920 m. 
ESPELEOMETRIA: Fondaria -20 m. 
PUBLICACIÓ: Butlletí S.I.E.P. n.O 14 

(1 982) 

10. Avenc dela Ermets 
de Passamonte 

COORDENADES: x = 00 22' 31", 
y = 400 56' 38", z = 980 m. 

TERREN Y: Calcaries. 
ESPELEOMETRIA: Profunditat -41 m, 

recorregut 1 15 m. 
SITUACIÓ: Al capdamunt del barranc 

d'en Grilló, un centenar de metres per 
sota del cim del mateix nom. L'avenc es 
troba separat uns metres a la dreta 
hidrogrhflca del torrent. 

DESCRIPCIÓ: La boca, oberta al peu 
d'un petit marge natural,dóna pas a una 
galeria descendent de petites dimen- 
sions i 400 d'inclinació. Al cap de 36 m 
arribafinsel sostred'unasala bellament 
decoradaambtota mena deformes Iito- 
geniques. A I'extrem est de la sala, surt 
una nova galeria per la qual circula un 
petitcabal d'aiguaque neixde diferents 
degotallssituatsa lasala. Als 23 metres 
I'aigua cau per un pouet de 5 m alimen- 
tant un bassal que hi ha a la seva base i 
que vessa cap a una gatera que sifona 
als pocs metres. 
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En aquest apartat es recu- 
//en les principals activitats de 
I'Equip de Recerques Espe- 
leologiques en el decurs de 
I'any 1986, i es fa especial 
referencia a les campanyes 
realitzades al llarg de I'estiu. 

SERRANIA DE RONDA 
(GRAZALEMA) 

Durant els dies 22 a 31 de 
rnarc, un equip de sis 
persones porta a terme una 
campanya en aquesta 
serralada, on, des de I'any 
1970, I'ERE n'ha realitzat un 
total de nou, entre les quals 
cal destacar les dedicades a 
I'exploració de la Sima GESM 
(- 1.098 m). 

Aquest any s'escala una 
galeria fossil a la Cueva de 
las Enreaderas la qual, 
malauradament, acaba 
obstru'ida per blocs i 
formació. El recorregut total 
de la cavitat es de 350 m, 
mentre que el desnivell arriba 
als 44.5 m (- 1.5, + 44). 

També es prospeccionaren 
algunes zones a I'entorn del 
pic anomenat Reloj, on 
s'explora un petit avenc: la 
Sima de las Dos Bocas de 
- 13 m de fondaria. 

A los Llanos de Libar es 
retopografia la Sima del Hoyo 
de Cortes (- 80 m), explorada 
i topografiada durant la 
((Operación España 71 N. 
També es topografia 
totalment la Sima Vieja, de 
Pozuelo de Montejaque, que 
sols havia estat explorada 
parcialmente durant 
I'esmentada operació. La 
seva fondaria s'establí en 
- 154 m, arnb un recorregut 
de 266 m. 

I a tan sols 280 m d'ella, 
s'explora, previa 
desobstrucció, la que hem 
anomenat Sima Nueva, de 
Pozuelo de Montejaque. Es 
tracta d'una cavitat activa, 
arnb tres boques, i un 
desnivell total de 134 m,. 
essent-ne el recorregut de 
250 m. 

Gracies al suport de 
I'Ajuntament i del Casal 
d'aquesta localitat, hem 
continuat els nostres treballs 
sobre I'aparell carstic lligat a 
la Font Major. 

Després del gran avenc 
que suposa pascar dels 
882 m, que eren coneguts 
als 2.780 actualment 
explorats, es en aquest 
aspecte on menys s'ha 
avancat aquest any, degut 
fonamentalment a les 
adverses condicions 
metereolbgiques. Malgrat tot, 
s'ha completat i retocat la 
topografia en alguns detalls i, 
a I'interior de la cavitat, els 
treballs (desobstruccions, 
immersions, etc.) continuen i 
ens donen esperances per a 
nous i importants avencos. 

Per que fa a la geologia 
de carnp, I'estudi es gairebe 
acabat, mentre que el control 
peribdic i I'analisi de mostres 
d'aigua de la Font Major 
i d'altres punts proporciona 
cada dia dades mes 
completes i interessants 
sobre el funcionament del 
sistema. 

També s'ha fet una 
important tasca 
d'assesorament a 
I'Ajuntament en la rnillora de 
I'aprofitament del recursos 
hídrics i, molt especialment, 
en la construcció d'una nova 
represa per tal 
d'augmentar-ne les reserves. 
Igualment, es jeu una 
conferencia de divulgació 
sobre la cova i la seva intima 
relació arnb el poble, a la 
qual assitiren més de 500 
persones. 

Amb la d'aquest any, son 
quinze les campanyes que 
I'ERE ha portat a terme en 
aquesta serra, comencades 
I'any 1972 arnb les primeres 
exploracions a la Grallera del 
Turbón (T.l). Malgrat tot, ni 
tan sols podern albirar la fi 
dels nostres treballs, ja que 

a- Tendeñera ens amaga 
sempre una nova sorpresa. 

Enguany, la sorpresa, 
(agradable sorpresa!) ha estat 
I'exploració de I'avenc Camí 
de I'Ara. Aquesta cavitat fou 
localitzada I'any 1979 per en 
Manel Trepat, pero la seva 
exploració no cornenca fins el 
1983, en que es recorregue 
fins a - 30 m. 

En la present campanya 
hem explorat m4s de 3.000 
m de galeries, i n'hern 
topografiat rnés de 2.000 m. 
La fondaria maxima assolida 
és de - 430 m, mentre que, 
en altres vies, I'exploració 
s'ha aturat a - 310, - 323 i 
- 330 m. 

L'avenc Camí de I'Ara es 
de característiqúes similars a 
les dels avencs 1.1 i S.I/S.2, 
i es converteix d'aquesta 
manera en una de les 
principals cavitats de la 
serra. 

Entre la resta d'activitats 
cal destacar la topografia 
dels avencs T.60, de - 102 m 
, (Barranc del Turbó), i A.34 
de - 107 m (Lírnit Occidental), 
i I'inici de nous aixecarnents 
de la Grallera de Pico Fenez 
(T.38) i de I'A.31 (Límit 
Occidental). 

Tarnbe s'efectuaren 
prospeccions metodiques als 
sectors de Baladras i Añó, 
on s'exploraren i 
topografiaren diverses 
cavitats de poca fondaria i 
s'hi continua el periodic 
control de les surgencies. 

1986, un equip format per 
Antoni Nubiola, Mariona 
Vazquez i Alfred Montserrat 
es desplaca a I'arxipélag de 
les Hawaii per tal de dur-hi a 
terme tota una serie 
d'exploracions i observacions 
vulcano-espeleologiques, tot 
seguint els treballs iniciats en 
els darrers anys en altres 
indrets del rnón. 

La principal activitat de la 
campanya es va 
desenvolupar a I'illa gran de 
Hawaii, o sigui, la que es 
troba mes al sud, que és la 
que presenta una major 
activitat volcanica. 

Després d'haver-hi fet 
diverses ascensions i 
recorreguts pels volcahs i 
camps de lava de la zona, 
s'exploraren diverses cavitats, 
entre les que destaquen: la 
John Martin Cave (Mountain 
View-Hawaiian acres), de 
7.000 metres de recorregut i 
una de les rnés grans de les 
que, fins ara, es coneixen en 
aquestes illes; la Kazumura 
Cave, situada en el mateix 
indret la qual, arnb un 
recorregut de 12.700 rnetres, 
es la segona cova volcanica 
mes llarga del món; i la 
Pete's Cave, amb mes de 
3.000 metres explorats; la 
Kaumana Cave, prop de Hilo: 
la capital de I'illa, arnb un 
desenvoluparnent de 2.700 
metres. Altres activitats 
vulcano-espeleologiques de 
menor importancia es van 
dur a terme en I'altres 
indrets de I'illa. 

BUJARUELO 
BRASIL 

Hem continuat les 
exploracions en aquesta nova 
zona, situada a I'E del riu 
Ara, entre aquest i el port de 
Gavarnia (o de Bujaruelo). 

De moment s'han superat 
dos sifons (de 9 i 30 m) a la 
cova de Bujaruelo, mentre 
que la prospecció, a la que 
creiem conca d'absorció de 
les aigües que circulen per la 
cova, ens ha permes 
d'explorar, entre altres, 
I'Avenc de Bujaruelo, obstrui't 
a - 110 m per un important 
tap de neu i glac. 

Durant el mes d'agost de 

Despres dels importants 
contactes realitzats durant el 
IX Congres Internacional 
d'Espeleologia celebrat a 
Barcelona el passat mes de 
juliol, la nostra consocia 
Montserrat Ubach viatja a 
Brasil convidada per 
espeleblegs d'aquell país. 

Durant la seva estada 
pogué explorar, conjuntament 
arnb els companys brasilers, 
algunes de les més 
irnportants cavitats del país, 
entre les que destaca el 
"Conjunto Sao Mateus - 
Imbira", a I'estat de Goiás 
amb mes de 20 quilometres 
de recorregut. 
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NOTICIARI-SUB 
INTERNACIONAL 

Algeria 
Cinc bussadors parti- 

cipen a I'expedició ((Tafna 
1985)) que, a partir d'un bivac 
subterrani situat a 7.900 m. 
de I'entrada (4.000 m. darre- 
ra el sifó), ha explorat el Ré- 
seau dels Fleurs i el Réseau 
a Tout Hasard, fent passar el 
recorregut total de Rhar Bou 
Maza a 18.400 m. S'ha con- 
firmat, així, com la. cavitat 
mes iiarga de I'Africa. 

CUEVA DE BUJARUELO 
Després de diferents in- 

mersions, uns escafandristes 
de 1'E.R.E. del C.E.C., i de 
I'Espeleo-Club de Sabadell, 
han superat dos sifons a la 
Cueva de Bujaruelo. 

Aquesta cova es troba a 
I'alqada de San Nicolás de 
Bujaruelo, a I'esquerra hidro- 
grafica del riu Ara. Es tracta 
d'un ((trop-plein» que, en al- 
gunes ocasions, entra en 
funcionament arnb notable 
forqa. 

Encara que la cavitat havia 
estat visitada sovint ja des 
de les primeres campanyes 
Arañonera, no va ser fins a 
principis de 1985 que es va 
decidir forqar-ne el sifó ter- 
minal. 

La longitud d'aquest sifo 
primer varia molt, segons 1'6- 
poca de I'any. (Arribava qua- 
si als 10 m en una de les 
darreres inmersions, feta en 
ple desglaq). El segon sifo, 
que es troba després de 120 
m de recorregut aeri, té una 
longitud de 30 m. 

Canaries 

COVES SUBMARINES A 
SANT FELIU DE GU~XOLS 

Molt a prop de la punta 
Garbí, a Sant Feliu de Guí- 
xols, hi han diverses petites 
coves submarines, forca co- 
negudes pels afeccionats a 
I'escafandrisme. Es troben a 
una profunditat mitjana de 26 
metres. 

Una d'elles, potser la 
mes coneguda, és la Cova del 
Dofí, anomenada així per ha- 
ver-hi I'escultura d'un dofí da- 
munt la seva boca est. La 
cova és formada per una úni- 
ca galeria de 20 m de recorre- 
gut, arnb boques en els dos 
extrems. La travessa es pot 
fer comodament, i quasi sen- 
se la necesitat de llum artifi- 
cial. 

Aquesta petita nota és 
I'avanc d'un futur article on 
tractarem mes extensament 
de les cavitats d'aquest sec- 
tor. 

Antoni Ingles 

a Els bussadors del 
S.T.D. ha continuat I'explora- 
cio del Túnel Atlantida, on han 
assolit els 1.570 m de distan- 
cia i la cota -60 m. Per a 
efectuar part de la descom- 
pres.sió en sec, utilitzaren una 
campana especialment dissen- 
yada i construida per ells ma- 
teixos. 

a La S.S.S. Geneve ha 
assolit el final del Túnel Atlán- 
tida, en un enfonsament a la 
cota -64 m que es troba si- 
tuat a 1.610 m de I'entrada, 
només 40 m més enlla del 
terminus de S.T.D. de I'any 
1985. 

COVA SUBMARINA DEL DOFÍ 
Sant Felíu de Guíxols 

19-4-1986 Emlli Sandoval 
Jaume Sandoval 
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Franca 
a El 22 de setembre de 

1984, el S.C. Dijon uní la 
Creux de Soucy i la Gouffre 
de la Cambe-aux-Prgtres, i hi 
crea aixi un sistema de més 
de 20 km de recorregut. La 
travessa, d'uns 1.600 m de 
longitud, comporta quatre si- 
fons de 35, 30, 395 i 60 m 
respectivament. 

o El GLPS, arnb la cobla- 
boracio de nombrosos mem- 
bres de la FFS i de la 
FFESSM, ha assolit els 3.100 
m de distancia a la Source 
de la Doux de Coly. La cota 
final es -32 i el punt baix del 
sifó es a -57 m; tot aixo 
sense haver trobat cap bos- 
sa d'aire. Per fer-ho, han uti- 
litzat dos propulsors ((Aqua- 
zeep)) acoblats, i una barreja 
ternaria de gasos. 

Al Réseau Gouffre de 
la Charbonniere-Gouffre de 
Pertuis, el BBS. arnb F.Pog- 
gia, ha explorat sic sifons 
succesius a partir de la cota 
418 m. La maxima fondaria 
assolida es de 428 m. 
Aquesta cavitat es la capca- 
lera del Systeme de la Diau 
(-701 m; 14.940 m.) També 
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s'espera de poder connectar 
al sistema la Gouffre BBS 
48, actualment explorada fins 
a -485 m, arnb un recorregut 
de 1.100 m. 

m A la Grotte du Bury, 
diverses exploracions fran- 
co-belgues han superat el 
sifó terminal (-355 m) i n'han 
explorat cinc mes fins a la 
cota -520 m, en un sifó de 
gran fondaria. 

o Finalment, el 2 d'agost 
de 1985, la S.S.F.V. assolí el 
fons de la Fontaine de Van- 
cluse, arnb un aparell sumer- 
gible dirigit a distancia per 
cable: el MODEXA 350. 
Aquest arriba al fons del 
gran pou, a 315 m sota el 
nivel1 de I'aigua, cosa que 
supossa 308 m sota el zero 
del Sorgnometre. A pocs me- 
tres del fons, a la paret E, 
s'hi localitzaren dues gale- 
ries inexplorades. El desni- 
vell total és, dones, de 329 m 
(-308, + 21). 

Italia 
a A la ressurgencia del 

Inferniglio, dos bussadors ro- 
mans han recorregut 1.1 00 m 
de galeria inundada, sense 
bosses d'aire i arnb un punt 
baix a -33 m. Es tracta del 
sifo mes llarg explorat a Ita- 
lia. 

Portugal 
o Els descobriments 

mes importants dels darrers 
anys s'han efectuat a la sur- 
gencia d1A7rnonda, que ha 
vist passar el seu recorregut 
de 1.000 a 5.500 m. La im- 
mersio en el sifó de Natal 
(300, -15 m) ha permes de 
trobar la continuació del riu 
Nord, en una galeria de 15 m 
de diametre. El cabal maxim 
de la surgencia arriba als 50 
m3/s. 

Suissa 
o Darrerament s'han 

efectuat algunes immersions 
a gran fondaria, entre les 
que cal destacar les realitza- 
des al Bucco del Bossi (Tes- 
sin) arnb -90 m, al sifó termi- 
nal de la Grotte de la Casca- 
de (Neuchatel) fins a -102 m, 
i a I'Emergence de la Chau- 
danne (Vaud), on la cota 
-1 08 ha estat assolida, a 520 
m de l'entrada. 

Miquel Bosch i Serra 



Surgencia de I'lsard (o 
cova de la Cabrota), 
(Lladurs, Solsones). 
Breu nota informativa 

El dia 1 de maig de 1965, 
Josep Subils i Valls superava 
el sifó terminal d'aquesta sur- 
gencia activa del Solsones, 
explorada per primera vega- 
da per Setmana Santa del 
1963('), que s'obre en conglo- 
merats prop del capqal de la 
Rasa d'en Capdevila (El Ca- 
vall, Lladurs). 

Després d'uns 15 o 20 
metres de recorregut suba- 
quatic, Subils arriba a I'altre 
extrem de la zona submergi- 
da i comprova que la cavitat 
continua amb una galeria 
seca, de característiques si- 
mi lar~ a la que es troba abans 
del sifó. La segueix durant un 
petit tram i torna enrera. Se- 
gons ens comenta, la princi- 
pal dificultat ha estat les min- 
ses dimensions del conducte 
inundat. 

-((De no haver arribat a 
I'altra banda, hauria d'haver 
fet marxa enrera, ja que I'es- 
tretesa de la galeria no 
m'hauria permes donar la vol- 
ta. 

L'accident de la Fou de 
Bor, tres mesos després, ja 
no deixaria que en Josep Su- 
bils tornes al sifó de la ((sur- 
gencia de I'lsard)), com era el 
seu projecte. 

Per les característiques i 
enclavament de la zona inun- 
dada, anys més tard (1974) 
intentaríem buidar-la, mltjan- 
qant tubs de plh~tic(~). Els ear- 

tefactesn -que durant aquella 
curta exploració no oferirien 
indicis de resultats encoratja- 
dors- quedarien instal.lats 
amb I'esperanqa que algu, en 
un futur, pogués aprofitar-se 
dels seus possibles ((ser- 
veis)). 

El 15 d'octubre de 1985, ;Tm. 
en el curs d'un nou reconei- 
xement d'aquesta surgencia, 
trobem encara els tubs prop 
de la boca, arrosseaats ~ e r  1 
ta, que ha estat arrancadadel 
terra Der la forta avinauda 

trobem la cavitat completa- 
ment seca. En les quatre an- 
ter ior~ ocasions. I1aiaua. o be E 
cada) o'bé, almenys, inunda- 
va tot el tram de la seva Única 

ha descendent uns 6 metres 
més. Arriba, pero, un moment 
en que la immerssió es fa ne- 
cesshria. 

Ho aprofitem per aixecar 
una nova topografia, que pu- 
bliquem junt a aquesta petita 
nota, tot intentant divulgar I'e- 
xistencia d'una modesta pero 
interessant cavitat de casa 
nostra que, pel que sembla, 
des de fa mQs de 20 anys no 
ha tornat a rebre la visita de 
cap espeleo-buscador(4). 

NOTES 

(1) 13-18/04/1963. Primera enplora- 
ció: Carme Tarrés, Josep Ubach i 
Motserrat Ubach (E.D.E.S. del 
C.E.C.B. de Manresa); 
17-18/05/1964. Topografia i observa- 
ci6 del sifó terminal. C. Tarrds, M. 
Ubach i Josep Subils, Toni Arnal i Jau- 
me Rostand (EDECA-ERE); 
1-2/05/1965. Superacio del sifo a ca- 

rrec de Josep Subils, amb M. Ubach, 
C. Tarrés i Joan Senent (ERE). 
(2) M. Ubach, Toni Nubiola i Pere Can- 
tons (ERE) 
(3) M. Ubach (ERE) i J. Lloret (SIE) 
(4) Dades d'aquesta cavitat publica- 
des en el Vol. 5 del Cataleg Espeleolo- 
gic de Catalunya. Ed. Poliglota. 

Montserrat Ubach i Tarrés 

COVA DE LA CABROTA (SUR- 
GENCIA DE L'ISARD) 
Lladurs, El Solsones 
Topo: Jordi Lloret (SIE) 

Montserrat Ubach (ERE) 
15 - 9 -1985 

Fondaria: -8 m 
Recorregut real: 54 m. 





Per raons facilment com- 
prensible~, hem decjdit es- 
cindir aquest noticiari en 
dues seccions (una, dedica- 
da a les novetats internacio- 
nals, i una altra, referent a 
las exploracions a I'Estat es- 
panyol) per tal de poder-les 
tractar arnb major amplitud. 

Les notícies ressenya- 
des en aquests dos apartats 
corresponen a exploracions 
d'un cert nivell, efectuades la 
major part I'any 1985. També 
s'hi inclouen les novetats im- 
portants d'anys anteriors que 
han arribat arnb retard al 
nostre coneixement, i aque- 
Iles que s'han produit els pri- 
mers mesos del 1986 sense 
incloure la campanya d'es- 
tiu. 

a Un equip catala, for- 
mat per membres de I'ECG, 
ha assolit la cota -1 .O07 m a 
I'Anou Ifflis. Aquest és el pri- 
mer -1.000 dlAfrica, cosa 
per la qual felicitem ben cor- 
dialment els nostres com- 
panys,. 

L objectiu era pascar un 
sifó a la cota -975 (-992 m. 
segons una altra topografia). 
La sorpresa, per als cata- 
lans, fou quan trobaren que 
la galeria no sifonava. Ales- 
hores, els exploradors dava- 
llaren un P-32 fins a la boca 

d'un nou pou, on no pogue- 
ren baixar per manca de ma- 
terial. 

o L'any 1984 els espe- 
leolegs polonesos realitzaren 
set campaments interiors al 
Jagerbrunnentrogsystem, i hi 
exploraren 2,4 km. de noves 
galeries. El recorregut total 
assoleix els 28.026 m; i el 
desnivell, -1 .O78 m. 

m El mateix any, uns al- 
tres espeleolegs polonesos 
reexploraren els Meanderho- 
le fins a -715 m malgrat 
unes condicions molt difícils. 
L'exploració s'atura en un 
pou d'uns 200 m de fondaria, 
que SOIS ha estat davallat 
parcialment, a causa de la 
violencia de les aigües. 

m Igualment, el grup 
K.K.T.J. aprofundí el Lofe- 
rerschacht, de -495 m fins a 
-622 m, el terme actual de 
les exploracions. 

a L'estiu del 1984, a la 
Leoganger Steinberg el G.S. 
Vulcain explora el Vogel- 
schat, fins a -726 m arnb 
un recorregut topografiat de 
2.002 m. L'avenc continua i, 
possiblement, es tracti d'una 
de les capcaleres del Lam- 
prechstofen. També explora- 
ren el Gerollhalde Schacht, 
que incluo un P-238 molt 
fraccionat, fins a -305 m. 

Rio de Janeiro, 5 - 08016 Barcelona 
(Fabra i Puig / Meridiana, enfront de RENFE) 

m L'equip marselles que 
explora el Schwersystem 
(-1.21 9 m) ha continuat I'ex- 
ploració del Cabri-Hohle, si- 
tuat uns 200 m mes alt que 
I'anterior, arnb el qual s'es- 
perava una unió a -300 m. 
No ha estat així, i la cavitat 
ha estat explorada fins a 
-800 m, on les adverses 
condicions meteorlogiques 
obligaren a abandonar. 

m Finalment, el Northern 
Cave Club ha assolit el sifó 
terminal del Barengasse- 
Windschacht, a la cota -687 
m. L'expedició es veié entor- 
pida per una important cres- 
cuda i per un accidentat, que 
els altres cinc participants 
aconseguirem de treure, sen- 
se ajut, des de -220 m 
(aprox). 

m Una nova entrada, el 
Schwaschacht, ha estat con- 
nectada pel C.U.C.C. al 
Schnellzughohle. Hi porta el 
desnivell total a -972 m. 

o La topografia de 2,7 
Km de noves extensions a la 
Castelguard Cave ha portat 
el recorregut topografiat a 
18.646 m, i s'hi han explorat 
més de 22 Km de galeries. 

ESTATS UNITS DE NORD- 
AMERICA 

a Durant el novembre de 
1985, uns espeleolegs nord- 
americans exploraren un nou 
tub volcanic, encara sense 
nom, molt a prop del Hawaii 
Volcanoes National Park. La 
seva extensió es considera 
superior a 5 Km, arnb uns 
180 m de desnivell, i inclou 
un P-18 aeri. Si fos possible 
de realitzar-hi una connexió 
arnb la propera Blair Cave, el 
desnivell total superaria els 
300 m. 

FILIPINES 

Dues expedicions, una 
francesa i una altra italiana, 
han realitzat dlverses explo- 
racions en el carst de Saga- 
da, a I'illa de Luzon. Els re- 
sultats poden resumir-se així: 
topografia de més de 4.000 
m. Lomyang - Sumanging - 
Lapitan - Crystal Cave, arnb 
sic boques i certes possibili- 
tats d'exploració, malgrat 
que no s'hi ha trobat cap 
continuació en direcció a Di- 
la-eó, que té més de 2.000 

m. de galeries. Aquesta últi- 
ma cavitat es separada de la 
Balanagan Cave (mes de 
2.600 m.) per un sifó; la  con- 
nexió, que sembla prou fácil, 
donaria un sistema proper 
als cinc quilometres de reco- 
rregut. També s'han explorat 
2.000 m. a la Tangeb Cave i 
un nombre molt elevat de do- 
lines i cavitats menors. 

FRANCA 

o El G.S.H.P. de Tarbes 
continua les seves campan- 
yes al massís d'Aroü. En el 
TP.19 (o Puts dets Tachous) 
han explorat 2 Km de gale- 
ries fins a la cota -804, on hi 
ha un sifó que sembla supe- 
rable per un pas superior. El 
TP.30, un possible afluent 
del TP.19, ha estat explorat 
fins a -560 m dalt d'un P-20 
no davallat encara. 

INDONESIA 

a Una expedició france- 
sa hi ha explorat i topografiat. 
un total de 14 Km de galeries 
e diverses cavitats. La mes 
important es la perdua de 
Salukkan-kallang que, des- 
prés de dos Km de galeries, 
dóna accés, a -150 m, a un 
important colmlector (400 I/s, 
en epoca seca). El recorregut 
de la cavitat supera els 8 
Km. Se n'han abandonat les 
exploracions per manca de 
temps. 

ISRAEL 

o La I.C.R.C. Cave, la 
cova més llarga del món ex- 
cavada en sal, ha vist com el 
seu recorregut pasava de 
2.300 a 4.500 m i, posterior- 
ment, a 5.447 m, gracies a 
I'activitat de I'lsrael Caving 
Research Center. El nombre 
d'entrades també ha passat 
de 15, a 23. 

4 Una nova entrada al 
Pozo della Neve ha estat 
descoberta des de I'interior 
de I'avenc i s'ha localitzat 
exteriorment mitjanqant rá- 
dio-detecció. Així, la fondaria 
de la cavitat passa a ser de 
-895 m i el recorregut, pro- 
per als 5 km. 

Membres de diversos 
clubs han realitzat finalment 
la unió entre el Complesso 
Michele Gortani i I'Abisso 



Montitla (1 .O00 m); tambe el 
Pozo Verde(-400, arnb un 
P-380); OC.8 (-260 arnb un 
P-160); Sótano de las abejas 
(P-150); HU 2 (P-100) i el 
Sótano Aztotempa (P-100). 
Coyolatl és la suposada res- 
surgencia d'aquest sistema i 
I'han explorada, al llarg de 19 
Km, fins a la cota + 200 m. 

Al sistema Oztopulco, la 
part superior del qual havia 
estat explorada per I'expedi- 
cio de reconeixement del 
1983, s'han explorat, al sec- 
tor de les surgencies Tamaz- 
calco (3 Km) Xantilco (3 Km) i 
el Resumidero del no To- 
pitzal (1 Km). 

Al sistema Alcomunga, 
s'han explorat un total de 3,5 
Km de galeries en diverses 
cavitats. 

a Per fi, despres d'una 
campanya de dos mesos 
(abril-maig) de durada, els 
exploradors de I'AMCS han 
aconseguit la connexió, tant 
de temps anunciada, entre 
La Grieta (-733 ml8.8 Km) i el 
Sótano de San Agustín, és a 
dir arnb el Sistema Huautla. 
Amb I'exploració de noves 
continuacions, el recorregut 
total del sistema arriba als 34 
Km, i el desnivell a 1.252 m, 
en haver-se topografiat fins a 
un punt lleugerament mes alt 
que L i  Nita, la seva boca su- 
perior. 

Malgrat tot, no s'ha po- 
gut aconseguir I'objectiu pri- 
mari: unió al sistema princi- 
pal de Nita Nanta, en la qual 
s'ha descobert una nova en- 
trada, la novena. El recorre- 
gut s'ha vist incrementat arnb 
més d'un quilometre, fins a 
prop dels 12 Km i la fondaria 
arnb 48 km, fins a -1.079. 
Aquesta unió s'esta mostrant 
difícil, pero segurament hi és: 

Davanzo. Si be el desnivell 
resta el mateix (-920 m) el 
recorregut passa a ser de 
133 Km. 

m La C.G.E. Boegan, de 
Trieste, ha explorat durant 
I'hivern passat I'Abisso Paolo 
Fonda fins al seu sifó termi- 
nal a -700 m. La cavitat con- 
té un P-286, i acaba en un 
important col.lector subterra- 
ni. 

a Per la seva part, i en 
el mateix massís de Monte 
Canin, el Gruppo Triesteno 
Speleologi ha perllogat I'A- 
bisso Karl Seppenhofer, de 
-480 m fins a -690 m. 

a Membres del Circolo 
Speleologico e ldrologico 
Friuliano descobriren, durant 
I'estiu i la tardor passats, el 
Abisso ((Stefano Modonotti- 
Luigi Savob, fins a -734 m, a 
la capcalera d'un pou de 7 
m, no davallat encara. 

m A la zona d'Arnetola, 
els espeleolegs del G.S. Luc- 
chese CAI han explorat un 
nou avenc, el Abisso Dello 
Gnomo, fins al seu sifó termi- 
nal, a la cota -815 m. 

m Des de I'any 1980, el 
Gruppo Triesteno Speleologi 
explora I'Atipiano della Cres- 
ta di Rio Secco. Els resultats 
d'aquest treball comenqaren 
a veure's I'any 1984, arnb la 
descoberta de I'Abisso Degli 
lncubi (-318/1.300 m) i es 
confir'maren I'estiu passat 
arnb I'exploració de I'Abisso 
Klondike (-677, + 13/3.000 
m) de I'Abisso L. Pastore 
(-400/700 m) i de I'Abisso 
delle Kloce (-300 m) tots ells 
abocats a constituir un sol 
sistema. 

e Les darreres explora- 
cions del G.S. Milano CAI- 
SEM i del G.SS. Comasco 
CAI han portat el recorregut 
del Systeme Tacchi-Zelbio a 
8.988 m (-162; + 37. m); el 
del Bucco della Niccolina, a 
3.900 m (-274). Sols man- 
quen uns 500 m entre les 
dues primeres, i uns altres 
200 m entre les segones, per 
constituir un únic sistema. 

IUGOSLAVIA 

m Una expedició interna- 
cional, anomenada Durmitor 
85, ha explorat la Jama Na 
Vjetrno Brdo, fins a un sifó a 
la cota -897 m. La cavitat 
esdevé, així, la més fonda 
del pais, i n'és el potencial 
maxim d'uns 1.700 m. La 
mateixa expedició reexplora- 

en alguns Ilocs, les cavitats 
disten menys de 15 m entre 
elles. 

m A I'oest de la zona de 
Huautla, un grup australiá 
explora una nova cavitat. 
Nita Xonga, fins a -450 m. 
Alli abandona, davant d'un 
pou arnb cascada, d'una fon- 
dária estimada entre 50 i 100 
m. Posteriorment, la cavitat 
ha estat explorada fins a 
-740 m. 

0 Altres expedicions bu- 
tániques i australianes han 
explorat Gukani Guinjao fins 
-940 m i Sonyance fins a 
-750m. Ambdues es troben 
al Chilchotla, Oaxaca. 

ra la Jama V Malom Lomnom 
Dolu, on avanqa des de -600 
m fins a uns estretor a -650 
m. 

m El club Jan Majka ha 
perllongat la Vilimova Jama 
fins a la cota -565 m, en un 
important caos de blocs. 
Així, aquesta cavitat esdeve 
la setena en fondaria del 
país. La novena hi es I'avenc 
M-16, on I'any 1984, s'avan- 
ca des d'una gran sala situa- 
da a -400 fins a una obstruc- 
ció per clastes a la cota -547 
m. 

MARROC 

o Del 29 de mar$ al 8 
d'abril de 1985 tingue lloc la 
quarta expedició de la GES- 
SEM a la cova de Wit- 
Tamdoum (Agadir). L'explo- 
ració d'una nova serie de ga- 
leries ha portat el recorregut 
total topografiat a 14.407 m. 
Amb aixó, aquesta cavitat 
llarga es converteix en la 
més llarga de Marroc i la 
quarta del continent africa. 

MEXIC 

m L'expedició italiana 
Malpaso 1984 ha explorat el 
sistema Pecho Blanco, fins a 
-400 m. arnb un recorregut 
de mes de 7 Km. 

0 L'altipla de Xilitla ha 
estat visitat per un equip 
d'espeleolegs anglesos, els 
quals hi han explorat un 
nombre molt elevat de cavi- 
tats, especialment sumiders, 
entre els quals cal destacar 
la Cueva del Reefer Madness 
(-41 1, 1 .O08 m), Cueva cinco 
de Abril (-300, 3000 m), Me- 
xicana (-360, 3000 m), Arriba 
Suyo Sotano (-600 m), Hed- 
gehog (-200, 100 m), Cueva 
de lxtacapa (-293, 1.234 m), 
etc. Cal recordar que el po- 
tencial, en fondaria, de I'alti- 
pla de Xilitla és d'uns 2.800 
m. 

e Durant els mesos de 
marq i abril, una expedició de 
la Federation Speleologique 
de Belgique ha explorat 35 
Km de galeries a I'estat de 
Puebla, en un massís veí en 
aquel1 on treballen els ameri- 
cans de la AMCS. Les cavi- 
tats visitades pertanyen a 3 
sistemes diferents: 

A I'altipla superior 
92.400 m) del sistema Azto- 
tempa-Coyalati, s'ha explorat 
la Cueva de Aztotempa 
(-700/4.00 m) i la Cueva de 

NOVA ZELANDA 

4 Amb la unió de les 
Bulmer i Castlekeep Caves, 
que formen el Bulmer Cave 
System, I'antic record en fon- 
daria de I'hemisferi sud, que 
el tenia la Nettlebed Cave 
(amb 693 m de desnivell) 
s'ha vist superat en 30 m i 
s'ha establert en -723 m 
Ambdues cavitats S' obren 
en marbres. El recorregut to- 
tal del sistema es de 6 Km i 
les posibilitats d'aprofondir- 
lo són grans, encara que la 
boca mes alta (Castlekepp), 
s'obre SOIS 200 m per sota 
del pic del Mount Owen. 

OMAN 

4 Durant el passat estiu, 
un equip format per tres es- 
peleolegs británics ha visitat 
aquest sultanat. En el decurs 
d'aquesta campanya, explo- 
raren la Kahf Holl, una tra- 
vessa de 5 Km que inclou, en 
el seu interior, el llac mes 
gran del pais. 

' COLmLABURADOR: 

esports 

Consell de Cent, 9 
0801 4 Barcelona 

Tel. 432 22 19 - 431 45 90 
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GRANS CAVITATS DE L'ESTAT ESPANYOL 
r 

PEL DESNIVELL 
Nom més conegut Metres Situació 

1. Sistema de la Piedra de San 
Martín -1.342 Navarra 

2. Llamina'ko Ateak -1.138 Navarra 
3. Sima del Trave -1.256 Asturies. 
4. Sima 56 -1.169 Cantabria 
5. Sistema Badalona (B.15-B.l) -1.149 Osca 
6. Pozu del Xitu -1.139 Asturies 
7. Sima GESM -1 .O98 Malaga 
8. Torca Uriello (-1 .O17 + 5) 1 .O22 Asturies 
9. Torca del Jou de Cerredo -912 Asturies 

10. Pozu Cabeza Muxa -906 Astúries 
11. Torca de la Laureola -863 Asturies 
12. Avenc S.1-S.2 -846 Osca 
13. Torca del Alba -840 Asturies 
14. Torca T.173 -831 Cantabria 
15. Avenc Badalona (C.9) -830 Osca 
16. Sistema Garma Ciega-Celluga -825 Cantabria 
17. Sistema Cueto-Coventosa Cubera -815 Cantabria 
18. Com~leio Cemba Vieya - Parodia -810 Astúries 
19. Sima Tere -792 Cantabria 
20. Torca Tejera -758 Astúries 
21. Sima del Florero (Flowerpot) -729 Cant&br[a 
22. Cueva Buchaquera (-607 + 107) 714 Osca 
23. Sistema Arañonera (-600 + 101) 701 Osca 

PEL DESENVOLUPAMENT 
1. Complejo Ojo Guareña 88.000 Burgos 
2. Red del Silencio 53.000 Cantabria 
3. Sistema de la Piedra de San 

Martin 51.200 Navarra/ Fra. 
4. Sistema Uzeca - Riaño - 

Llueva - Carcaueso 31.506 Cantabria 
5. Sima del Hoyal de Ponata 30.000 Biscaia 
6. Sistema Cueto-Coventosa 

Cubera 28.708 Cantabria 
7. Cueva de los Chorros 20.000 Albacete 
8. Sistema Azpicueta - Coterón - 

Reñada 19.349 Cantabria 
9. Red del hoyo Grande 17.300 

occidental (anglesa) ha pogut 
visitar els fabulosos carsts 
xinesos de Guizhou i Guang- 
xi on han topografiat 30 Km 
de galeries. 

En el primer, exploraren, 
entre d'altres, Shendong 
(-280 m) amb una vertical 
absoluta de 275 m, i la tra- 
VeSSa del riu San Cha (1.000 
m aprox.) 

A I'altra zona S'ex~lora- 
ren diversos grans SlStemeS 
aquatics, entre els que cal 
destacar els rius subterranis 
de Chuan Yan, Xizhen Yan i 
Maliu Kang, amb 3.860, 
2.640 i 2.550 m de recorre- 
gUt7 i també molt especial- 
ment, el que els anglesos 
~ ~ O m e n a r e n  Crown Cave 
S ~ s t e m ~  fOrmat per Shinban 
Qiao dong, fragment superior 
amb 2.700 m de galeries, i 
SeParat de Xiahoeli Yan 
(2.690m.l per una zona sifo- 
nant explorada Parcialmenta 
La part inferior del sistema 
Guan Yan (3.830 m) es traba 
a I'altre COStat de I'enfonsa- 
ment de Xiaoheli, de Cent 
metres de fondaria, i en ella 
el riu corre a I'altre Iliure, al 
llarg de 500 m. 

Actualment, eis angiesos 
hi preparen mes expedicions, 
en els anYS 86, 87, 88: en un 
projecte de col~laboracio llarg 
terme amb les autoritats xi- 
neses, i a nivell molt oficial. 

ESTAT 
ESPANYOL 

A I'hora de redactar 
aquest apartat, cal fer constar 
el nostre agrdiment al com- 
pany Carlos Puch, de Madrid, 
qui desinteressadament rea- 
litza des de fa un bon grapat 

jukhina, I'any 1984, els espe- 
leólegs sovietics assoliren la 
cota -950 al sifó terminal. 
Aquest fou superat, I'any 
1985, per quatre bussadors 
que recorregueren 200 m de 
galeries fins a un nou sifó, 
on assoliren la cota -970 
m. 

A la Kujbysevskaja, i 
després de tres semanes de 
desobstrucció amb explosius 
durant I'any 1984, I'any se- 
güent es pogué superar el 
caos terminal, de -740 m, i 
progresar fins a -970 m, so- 
bre d'un pou encara no da- 
vallat. 

Ambdues cavitats perta- 
nyen al mateix sistema hi- 
drologic, essent-ne les res- 
surgencies Reproa (alt: 2 m, 
cabal 2,5 m3/s); Khulodnaja 
Recka (alt 50 m, cabal 2m3/s) 
i una tercera, sota el nivell 
del mar, cosa que dóna po- 
tencial~ de, com a minim 

d'anys, una feixuga tasca de 
recopilació de dades 

PICOS DE EUROPA 

Massís Occidental 

a A la zona de Jultayu els 
angles0~ de le I.0.U.C.C han 
explorat una tercera entrada, 
anomenada Pozu dos Caraco- 
les, al Pozu del Xitu. Les al- 
tres dues son el mateix pozu i 
el Pozu la Crista, enllacat el 
sistema I'any 1984. EI desni- 
vel~ total resta el mateix: 
-1.148 m. 

El Pozu F.20, explorat 
fins a -382, es molt possible 
que formi part del sistema 
Pozu Jorcada Blanca- Pozu 
Las Perdices (-590). M0lt a 
prop d'alli, en el Pozu Conjur- 
tao (F-30) descobert I'any 
1980, redescobert aquest es- 
tiu, han arribat fins a -452 m. 
Amb-dues cavitats continuen. 

m Els grups lleonesos 
((Matallana)) i ((La Robla)) han 
explorat, prop de Cain, un nou 
avenc de 505 m de fondaria, 
anomenat Sil de Oliseda. La 
cavitat inclou un pou de 170 
m i un gran pou intern de 308 
m de profunditat. 

a A la Sierra de Beza, el 
S.C. Aude ha perllongat el 
pozo Toneyo fins a -485 m 
en un gran caos. EI recorregut 
6s de 2.800 m. També ha 
explorat el Pozo Las Paloma- 
res, fins a una estretor a -300 
m, i els Sumideros de Toneyo, 
fins a -23012.800 m. 

El Pozo de Cuetalbo ha 
estat explorat per la YUCPC i 
la SEll fins a un sifó a -650 
m. Una altra via ha estat ex- 
plorada, fins a -634, m a la 
capcalera d'un pou on encara 
no s'ha davallat. 

També han explorat el 

2.310 m, per a V.V. Iljukhina, 
i de 2.180 m. per a Kujby- 
sevskaja. 

A la serralada Bzybzkij 
a I'aveno Forel'naja, després 
de diverses desobstruccions, 
s'ha pogut assolir la cota 
-740 m. 

A Pionerkaja, la immer- 
si6 al sifó terminal ha permes 
guanyar 15 m en fondaria, 
essent la cota total de -815. 

m Tambe, durant I'any 
1985, els espeleolegs de 
Moscú han explorat 18.500 
m de galeries en una nova 
cavitat, la Promezficnaja, i 
han perllongat Kap Kotan 
fins als 23.000 m. Posterior- 
ment, les han unides i han 
format un sistema de 41 Km, 
que es, en calcaries, el més 
iiarg del pais. 

XINA 

m Per fi, una expedició 
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Tambe en el Sistema San 
Jorge, I'Equipe Speleo de St. 
Nicolás ha descobert una 
nova entrada al Pozo de Fro- 
tenac (An.6), el Pozo de los 
Dos Acuarios, que s'hi uneix a 
-390 m, darrera d'un mean- 
dre d'un centener de metres. 

a Més nombrases son les 
novetats al sistema San Vi- 
cente: el GSHP, quasi aconse- 
guí de donar a la PSM la seva 
sisena entrada, amb I'explora- 
ció del Trou de Zoé I'Anesse, 
fins a la cota -393, on la 
cavitat s'acaba a SOIS 70 m de 
I'affluent, Kuley, de la Piedra 
de Sant Martín. 

A la Gouffre Lonne Pey- 
ret, el SC Blois remunta I'any 
1984 la Riviere du Grand Ga- 
lop, al llarg de 1.550 m, en 
direcció a la Gouffre du PaS 
de I'Osque. Ambdues cavitats 
continuen, i una eventual unió 
depassaria la cota -1.000 m. 

Per la seva part els espe- 
leolegs del CLAC han assolit 
la Riviere de Soudet, a traves 
del BT.6, després d'acabar 
una desobstrucció, a -220 m, 
que fou comencada fa dotze 
anys. Seguint el col.lector 
avall, han recorregut 4.000 m 
de galeries fins a la cota -1 00 
m, i també han remuntat el riu 
al llarg de 900 m. A la superfi- 
cie del massís, pel damunt del 
recorregut d'aquest riu, s'ha 
explorat el BT.5 fins a -350 
m, i el BL. 105 fins a -365 m. 

També una altra desobs- 
trucció obstinada (tres anys) 
ha donat per fi un bon resul- 
tat. A traves de Trou du Re- 
nard s'ha pogut assolir el Co- 
llecteur Saint Vicent, amb un 
cabal cinc cops superior al de 
la PSM. Mes avall, els explora- 
d o r ~  s'han aturat a Q -120 
m, davant d'un sifó, mentre 
que, 

remuntat prop de 2 Km de 
galeries actives i fossils. El 
punt final actual s'acosta al 
Ravin dlArphidia i al final co- 
negut de la Riviere de Sou- 
det. 

e 1, en el Systeme du 
Lourdouis, el CLSC i el GS 
Oloron exploren, respectiva- 
ment, la part superior i la infe- 
rior del mateix riu. Després de 
passar quatre sifons a ,la 
Gouffre de Couey Lotge, el 
CLAC ha assolit -650 m dalt 
d'un pou que encara no ha 
estat davallat, mentre que el 
G.S.Oloron ha escalat una 
cascada de 15 m i ha explorat 
400 m de galeries fins a un 
sifo. La distancia entre els dos 
punts és inferior a 500 m: la 
connexió sembla inminent. 

DARRERA HORA 

Abans de tancar definiti- 
vament aquesta edicio, hem 
pogut recollir algunes novetats 
de I'estiu 1986, i ara us les 
oferim: 

A la Torca del Jou de 
Cerredo, El G.E.S. del C.M.B. 
ha arribat a -912 m, en un 
meandre actiu ple de blocs, 
despres de superar la sala 
caotica de -852 m. 

a No molt lluny d'allá, el 
S.C. Seine ha acabat I'explo- 
ració de la Torca de la Laureo- 
la fins a la cota -853 m; im- 
mediatament despres, ells ma- 
teixos han assolit -840 m a la 
Torca del Alba. 

Tambe en el massís 
central, el G.E.R.S.O.P. ha ex- 
plorat la Sima de la Celada, 
fins a -650 m. La cavitat con- 
té una gran sala a -500 m. 

4 A la Red del Hoyo 
Grande, el S.C. Chablis ha 
portat el recorregut a 1'7.300 

m, sense poder enllacar arnb 
la Cueva de la Hasa (5.320 
m). La cota final del sistema 
continua essent la mateixa: 
-471 m. 

o La M.U.S.S. ha unit les 
Cueva de la Uzueca, Cueva 
de Riaño, Cueva de Llueva i 
Carcaues, formant així un 
gran sistema arnb un recorre- 
gut total de 31.506 m. 

- o També als Montes 
Cantábricos, el G.E.A. hi conti- 
nua I'exploracic de la Sima del 
Hayal de Ponata (S1.44). El 
recorregut supera ja els 30 
Km, mentre que la punta es 
troba a quasi 10 Km de I'en- 
trada. 

I en el terreny 
internacional: 

o Malgrat nombrosos 
problemes d'intrusisme, i de 
les dificultats de tot tipus, el 
E.C.G. de Barcelona, ha asso- 
lit la cota -1.250 a I'Anou 
Ifflis, cosa que hi confirma, 
aixi, la posició de maxima fon- 
daria africana. 

+ Al massis de la Piedra 
de Sant Martin hi ha un nou 
avenc que supera, pero de 
ben poc, els 1.000 m de des- 
nivell. AixÓ ho ha aconseguit 
el CLAC, seguint el curs sub- 
terrani de la Riviere de Sou- 
det, via I'avenc BT.6. 

Els espeleolegs som un col-lectiu viu. 
Continuament ens passen coses, aparei- 
xen uns problemes i uns altres es resolen. 
Neixen grups i revistes; hi ha baralles, 
malentesos i decepcions. I creiem que, 
d'alguna manera, cal que el futur sapiga 
que, aquí i ara, I'Espeleologia és quelcom 
més que la freda descripció d'una especie 
animal o una cavitat. Per aixo neix aquesta 
secció. No seran articles de divulgació ni 
estudis profunds; sera un lloc on s'expres- 
sin opinions que seran o no polemiques, 
pero que, d'una manera o altra representa- 
ran el sentir d'una part del col.lectiu espe- 
leologic. Malauradament, per la manca de 
peridiocitat de la revista, no hi haura lloc 
per a repliques; pero aixo tampoc no és 
massa important. 

Així, doncs, no ho oblideu: si teniu 
quelcom a dir, escriviu-nos. 
Esperem les vostres opinions. 

(Veure pagina següent) 
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COVA DEL PONTET 
Dosrius (Maresme) 
Topo: M. Bosch i LI. Bosch 
Dibuix: M. Bosch 
E.R.E.-C.E.C. 25 - 12 - 1982 

Municipi: Dosrius (Mares- 
me). 

Cartografia: Full I.G.C. n.O 
393. Mapa Ed. Alpina "El 
Corredor". 

Coordenades: X=2 O 26' 
29" al E. de Greenwich, 
Y=41 O 37' 1 O", Z=435 
m.s.n.m. 

Espeleometria: Recorre- 
gut 11 metres. 

Terreny: Saulons i granit. 

Situació: Per a arribar-hi, 
cal agafar la pista per a 
autornobils que surt de la 
carretera de Dosrius a Lli- 
nars del Valles, davant de 
Can Bordoi i seguir-la fins 
600 m més enl l i  de I'ermita 
del Far, on, a ma dreta, en 
surt unaaltraquecal seguir 
durant 200 m fins a situar- 
nos exactarnent al damunt 
de la cova. 

Descripcló: La cova obr,e 
les seves dues boques a 
ambdós costats de la pista, 
que travessa totalment.Cons- 

ta d'una Única galeria d' l  1 
metres de longitud, amb 
escas pendent, i unaalcada 
mitjana propera als dos 
metres, essent I'amplada 
variable. El terra mostra al- 
ternaces de saulons encara 
ferms (si be forqa degra- 
dats) i sorres producte de 
la seva meteorització. 

Genesi: La cavitat ha estat 
originada per I'acció d'un 
torrent superficial que s'en- 
caixa en el terreny fins a 
penetrar sota terra en un 
lloc on els saulons inferiors, 
menys resistents i mésfrac- 
turats que elsque estroben 
al seu damunt, han estat 
atacats amb facilitat. A I'al- 
tra banda, la gorja continua 
amb unes proporcions ma- 
jors, fins a convertir-se en 
un torrent epigeu qualse- 
vol. En el cas de pluges més 
o menys intenses, la cavitat 
encara canalitza un cert 
volum d'aigua. 

Autor fitxa: Miquel Bosch 
i Serra. 
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COMUNICACIONS 

METRO 

L~NIA-V-BADAL 

L~NIA-111.-PL. CENTRE 

1 5-54-70-72-43-56-57 

PEDRA-NEU 

CINTURÓ DE RONDA 
_AVDA. DE MADRID 

OFERTES ESTlU 1987 
CONJUNT D ' ~ N ~ c ~ A c ~ Ó  A L'ESCALADA 
*PEU DE GAT (Soles cuites) 
CORDA 9 mm x 46 m (HOMOLOGADA UIIAA) 11 .50OJ- 

- 3 
W 
Z 
a 

*PEU DE GAT (Soles cuites) 4.000'- 
Pe 
a 

(Ens manquen els n.OS 41 i 42) 
W 
P1 

OBSEQUIEM ELS COMPRADORS DE MATERIAL 
D'ESCALADA AMB PETlTS DOSSIERS (ENQUADERNATS) 
DE VlES D'ESCALADA (CONSULTEU LES CONDICIONS) 

CANVIEM LES SOLES DE: 
BOTES 
PEUS DE GAT . 
SABATILLES DE CÓRRER, etc. 

C /  BRASIL, 48 - CINTURÓ DE RONDA 
AVDA. MADRID 

LLOGUER DE: 

ESQU~S DE MUNTANYA ESQU~S DE PISTA 

BARCELONA 08028 TEL. (93) 330 27 74 ~sauís .DE FONS GRAMPONS I PIOLETS 
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Estudiar l'evolució de la Terra des de la seva formació 
fins al moment actual és una feina gegantina tant per la 

dilatada durada temporal, no molt lluny segurament 
dels cinc mil milions d'anys, com per la grandaria 

de l'objecte: tota la Terra. 

Cal dir, aixb no obstant, que la gairebé inabastable 
magnitud de l'objecte d'una Geologia Histbrica ha fo r~a t  

a processos de decantació, a de~t i~ la t s  que sí que són 
illustratius de l'evolució global de la Terra o que, almenys, 

són programes de dissenys amb vocació global. Aixb fa que 
sigui possible elaborar un petit llibre com aquest 

on quedin clares les línies mestres de l'evolució de la Terra. 

Col.lecció VENTALL 

17 x 24 cm, 144 pags., 82 il.lustracions. 

NOVETAT 
Aquest llibre és una breu introducció a la petrologia , UOI 

on es recullen els criteris utilitzats en l'estudi i la descripció 
de les roques així com els principals processos de formació. J 

S'ha estructurat en tres capítols que corresponen als tres 
grans grups en que es divideixen les roques: ígnies, 

LES ROQUES 
1MTI)DIKiITi A { A  IIITADIO(jlh 

sedimentaries i metambrfiques. 

12,5 X 19,5 cm, 128 phgs., 38 il.lustracions. 

ALTRES TITOLS PUBLICATS: 

1. ELS MOLINS FARINERS 2. EL MÓN SUBTERRANI 3. EL FERROCARRIL. 
Jordi Bolos i Josep Nuet Dolors Romero i Antoni LA XARXA CATALANA 

12,5 x 19,5 cm, 112 pags., 35 il- Amenós Tomas M. Ubach i Soler 
lustracions. 12,5 X 19,5 cm, 124 pigs., 41 il- 12,5 x 19,5 cm, 232 pags., 116 il- 

lustracions. lustracions. 

4. ELS AMFIBIS 5 .  PLUGES 6. LA VIDA 
1 ELS REPTILS 1 INUNDACIONS DE LES PAPALLONES 
DE CATALUNYA A LA MEDITERRANIA A. Masó, J. J. Pérez 
M. Victoria Vives-Balmaña Xavier Martín Vide De-Gregorio, F. Vallhonrat 

12,5 x 19,5 cm, 228 pagines, 163 12,5 X 19,5 cm, 132 pagines, 35 12,5 X 19,5 cm, 296 pags., 20 la- 
il.lustracions, 47 mapes. il.lustracions, 10 mapes. mines a 4 colors, més de 300 illus- 

tracions. 

KETRES EDITORA S. A. Diputació 113-115, 08015- arcel lona 
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