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Exploracions a Andalusia:

les cavitats
de la Serranía
de Grazalema
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Antoni Ingles i Alcon, i Martí Romero i Rectoret

Ja des de les primeres campanyes els anys 1964 i 1965 a la
Sierra de Cazorla, 1'E.R.E. s'ha sentit atret per Andalusia. Aquest
interes es va veure compensat quan, el 1977 i el 1978, i en col.laboració amb els companys del G.E.S. de Malaga, vam assolir el fons
de la sima GESM (-1.098 m) a la Serranía de Ronda.
La Serranía de Grazalema, extrem occidental i gadita de la
de Ronda, ha estat I'objectiu de molts dels nostres desplacaments
a terres andaluses, 1, aixi com, en el n.O 33 d'aquesta mateixa
revista, parlavem de les exploracions a les serres de Cazorla i
Segura (Jaen), en aquesta ocasió fem un exhaustiu recorregut per
les cavitats gaditanes de la Serranía de Ronda.

V~llaluengadel Rosario i I'espectacular boca de l'avenc que en porta el nom. (Foto: Antoni Ingles).
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INTRODUCCI~

Inc!oem, en aquesta segona nota
sobre ,les cavitats de I'E.R.E.-a Andalusia(lí), les cavitats explorades al sector
occidental de la Serranía de Ronda,
sector conegut també com Serranía de
Grazalema o Sierra de Cadiz. També
citem en aquest treball alguna cavitat
que en resta un xic separada, o que
no pertany ben bé a la definida unitat
estructural que es la Serranía de Ronda. El nexe comú és que han estat explorades en campanyes succesives per
espeleolegs de IIE.R.E., els quals normalment han pres com a centre Villaluenga del Rosario, i d'alla han estes
la seva activitat vers on els informes
de la gent o I'estudi de la cartografia
existent feien suposar que hi hauria
avencs o coves.
A mes de totes les cavitats inedites
o be explorades i topografiades per nosaltres, de les quals oferim una fitxa
completa, hem fet un recull de totes les
altres que coneixem o de les quals hem
trobat alguna dada bibliografica.
SITUACIÓ GEOGRAFICA I
GEOLOGICA
Aquesta zona, la mes occidental de
la Serranía de Ronda, esta formada per
massissos no gaire grans (ben delirnitats, i d'escarpats pendents) que, en
cap cas, no sobrepassan els 1.700 m
d'alqada. Estan separats entre ells per
valls carstiques, ben encaixades, o per
depressions estructurals (blocs enfonsats, sinclinals), llocs aprofitats per I'home per a establir-s'hi, degut a la major
fertilitat dels materials que els reomplen.
Les precipitacions hi son molt
abundoses (Grazalema, 1.550 mm
anuals), especialment a I'hivern i la primavera, pero desigualment repartides
al llarg de I'any, ja que, de juny a setembre, hi són practicament nul.les.
El fet que determina el caracter ferestec de la Serranía de Grazalema es
la carstificació espectacularment desenvolupada a les calcaries del jurassic
que tan SOISdesapareixen sota els mat e r i a l ~cretacico-terciaris que ocupen
les parts més deprimides del relleu
(fons de sinclinals, etc.). La potencia
estratigrafica d'aquestes calcaries és
de I'ordre de 500-550 m, pero la peculiar estructura fa que sovint la potencia
carstificable sigui bastant superior, i
que arribi a superar, en algun cas, els
1.200 m. Son unes calcaries de color
blanc i molt pures, que reposen sobre
els gresos i les margues del Keuper
que, per la seva impermeabilitat, actuen
de nivetl de base.
A sobre, hi podem trobar margues
cretaciques blanquinoses o rogenques.
Normalment, tenen poca potencia; pero,
on I'estructura els ha estat favorable,
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CAMPANYES DE L'E.R.E.

Formen dos blocs ben diferenciats,
tant en el temps com pels plantejaments: el que pot anar d'utilitzar escales metal.liques i un ((rappelador))per a
cinc persones, els estius de 1970 i
1971, a les tecniques de només corda,
de les setmanes cantes de 1979,1981,
1982 i 1986.
1970.- La forcada estada a Jerez
de la Frontera d'en Ramón Viñas, i els
seus contactes amb companys del Grupo Espeleologico de Jerez (G.E.X.), enconratja a muntar aquella primera campanya, a finals de juliol. Es van visitar
tretze cavitats i se'n topografiaren set,
amb nombroses primeres exploracions.
S'exploraren les següents: Cueva de
los Bermejales (Arcos de la Frontera),
Cueva del Algar (Algar), Cueva del Berrueco i Sima de las Escopetas (Ubrique), Cueva de la Atalaya (Benamahoma), Cueva del Peñón Grande (Grazalema), Cueva de las Palomas (Jerez de
la Frontera), i les Simas del Republicano, de Villaluenga, i les del Aljibe n.O 1,
2 i 3 (Villaluenga del Rosario).
1971.- L'agost d'aquell any, es torna a Villaluenga del Rosario per acabar
la topografia de la Sima del Republicano que s'havia deixat a mig fer. S'hi
explora el primer pou de la Sima del
Cacao (Villaluenga del Rosario), la Cueva de la Pileta i el Hundidero-Gato (Benaojan) i el Boquete Diego Guerrero i la
Cueva de las Enredaderas (Arroyomoli-

-4
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CAVITATS DE BENAOCAZ
A)- Sima de Sierra Alta
ESPELEOMETRIA: -1 09 m de profunditat.
COORDENADES:
X = 5O 26' 16",
y = 36O 42' 02",
z = 745 m.
SITUACIÓ: L'avenc es a la Sierra
Alta; i es troba uns 50 m per sobre de
la carretera que va d'ubrique a Benaocaz, a uns 2 km a I'oest d'aquest darrer
poble.
DESCRIPCIÓ: Té diferents entrades, que es troben entre els blocs que
hi ha encastats al comencament de la
gran esquerda amb que s'inicia la cavitat. El primer pou, de 51 m, ens deixa
al capdamunt d'una rampa que desemboca en el segon pou, de 25 m. Les
amplades mitjanes d'aquest primer
tram oscilen entre 2 i 3 m. De la base
del segon pou fins el fons de I'avenc,
es baixa per una rampa de blocs i pedres, fragmentada per quatre petits ressalts. La cavitat acaba en fer-se impenetrable per I'estrenyiment de I'esquerda.
ESPELEOGENESI: Avenc estructurat tot el1 sobre una diaclasi d'orientació
N 30 E - S 30 0. Es tracta, probablement, d'una esquerda de despreniment.
HISTORIA: Primera exploració i topografia: el 14 d'abril de 1979, per
membres de 1'E.R.E.

SlMA DE SIERRA ALTA
Benaocaz (Cadis)
Topo.: A. Ingles i M. Trepat
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C. 14-4-1979

B)- Sima de la Cruz
ESPELEOMETRIA: -49 m de profunditat.
COORDENADES:
x = 5 O 26' 12",
Y = 36O 42' 05",
z = 760 m.
SITUACIÓ: Es troba a la Sierra
Alta, a la mateixa planúria on hi ha I'avenc anterior, i a! NE d'aquell.
DESCRIPCIO: La boca, oberta entre blocs, dóna pas a un pou de 12 m.
La seva base forma una estreta galeria
d'orientació N 10 O - S 10 E, que es
presenta descendent en ambdues direccions. Cap el nord, i a uns 20 m, hi
ha un petit pou inexplorat. Al sud, i després de baixar 8 m per una rampa de
blocs, s'arriba fins I'inici de la segona
i darrera vertical.(p-25).
ESPELEOGENESI: Esquerda de
despreniment.
HISTORIA: Localitzat el 14 d'abril
de 1979, per membres de 1'E.R.E. Explorat i topografiat pels mateixos expeleolegs dos anys després (16 d'abril de
1981).
C)- Sima del Toro.
ESPELEOMETRIA: Explorat fins a
-20 m de fondaria.
SITUACIO: Es troba al nord dels
dos avencs anteriors. La boca s'obra
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SlMA DE LA CRUZ
Benaocaz (Cadis)
Topo.: M. Romero i A. Ingles
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C. 16-4-1981
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SlMA DE LA MESA
Benaocaz (Cadis)
Topo A. Ingles i N Arroyo
Dibuix A Ingles
E R E C E C 1841981

quan ]a ho deixavem, vam trobar dos
espeleolegs del G.E.X. que, casualment, hi anaven a topografiar la boca,
ja que I'havlen localitzada feia poques
setmanes. Deu anys sense anar-hi ningú, 1, a la segona exploracio, erem una

NOTA: La topografia 6s incompleta
en la seva part superior, perquh la boca
la van topografiar els companys de Jerez. Malgrat que acordarem un bescanvi de sectors topografiats, i que nosaltres els vam trametre el nostre al cap
de dues setmanes, no hem arribat a
rebre mai el d'ells, malgrat haver-lo re-
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SlMA DE LA MANGA
Benaocaz (Cadis)
Topo. A. Ingles i M. Torres
Dibuix A Ingles
E R.E. C E C 16-4-1981

al final del pla, 1 a I'hlci de la pujada a
la cota 891 (Sierra Alta).
DESCRIPCIO: A la boca, de 3 x 14
m, hi ha grans blocs encastats i nombrosa vegetacio. A -20 m de profunditat, I'esquerda s'estreny forqa i I'avenc
continua entre blocs. Els sondeigs fets
li donen molta m8s fondarla; perb caldrta trobar un pas, en algun punt de
I'esquerda, que fos prou arnple per a
continuar el descens.
ESPELEOGENESI: Com la resta
dels avencs de Sierra Alta, sembla que
es tracta duna esquerda de desprenirnent.
HISTORIA: Localitzat el 16 d'abril
de 1981, I explorat un any despres per
1'E.R.E. (abril de 1982).
D)- Sima de la Mesa
ESPELEOMETRIA: -81 m de profunditat.
SITUACIÓ: Es tracta d'una cavitat
de difícil localitzacio, situada prop de la
zona coneguda corn «El Salto del Cabreroii. Corn a referencia, podem esllunv d'un
menipir que es troba no qaire
-
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abeurador. L'aproximacio s'efectua des
de Benaocaz; i la millor cosa que es
pot fer es preguntar, en aquest poble,
per en Jose Melgar (alias) ((El Marquésn, persona que ens hi va acompanyar.
D E S C R I P C I ~La
: cavitat consta
d'un únic pou, de 81 m de fondaria,
amb amplades de 0,8 a 2 m, i no se'n
distingeixen els Iímits laterals. Diferents
grups de blocs encastats ajuden a fraccionar el descens. Es pot accedir al pou
per diferents boques, obertes entre efs
blocs que tapen I'obertura superior de
I'esquerda en una llargada de mes de
30 m. Nosaltres hi vam entrar per la
m8s occidental.
ESPELEOGENESI: És una esquerda de despreniment, oberta sobre una
diaclasi d'orientació NE - SO.
HISTORIA: Avenc explorat parcialment, fins a -60 m, I'agost de 1971. El
vam intentar localitzar de nou I'abril de
1979, sense trobar-lo. Escamnats, el
1981 vam llogar un uexperta que ens hi
p o r t k , el ja citat uMarques». Despres
de tres hores de cercar-lo inútilment. i

E)- Sima de la Manga
ESPELEOMETRIA: -15 m de profunditat.
COORDENADES:
x = 5O 24' 48", y = 36O 41' 19", z = 840
m.
SITUACI~:La cavitat s'obre al peu
dels cingles de I'extrem sud-oriental de
la Slerra del Caillo, a la zona coneguda
com la Manga de Villaluenga. La boca
es veu perfectament des de la carretera
que va de Benaocaz a Villaluenga, entre
els punts quilom$trics 11 t 12.
DESCRIPCIO: Es tracta d'un Únic
pou de 15 m. Als dos extrems de la
seva planta s'lnicien, a diferent alcada,
dos estrets meandres.
HISTORIA: Explorat i topografiat,
per membres de IIE.R.E., el 16 d'abril
de 1981.
F)- Sima de la Cañada
Es a I'est de la població, i a uns
20 minuts, caminant. Se'ns va informar
que havia estat visitada per espeledlegs
de la comarca, i que la fondaria era de
30 m.

7-

'

o

5

10

pt30mi.

,CL<~."'

espeleoleg 38

CUEVA DEL MARRACO

El Gastor (Cadis)
Topo.: A. Ingles i M. Romero
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C, 13-4-1981

boca

3
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HISTORIA: És coneguda des de
sempre pels habitants de Arroyomolinos que n'havien visitat el primer tram.
La primera exploració va ser efectuada
per membres de I'E.R.E., I'agost de
1971. Posteriorment, espeleblegs comarcal~van marcar la boca com a
((Cuevadel Susto)),encara que els naturals de la contrada continuen anomenant-la ((de las Enredaderas)). Fou visitada de nou, i topografiada, el 19 d'abril
de 1981.
BIBLIOGRA FIA: (9).
D)- Cuevas de Fariñas
Cova situada uns 400 m per sobre
del poble de El Gastor, pujant en direccio al Pico Lagaric. La boca s'obre al
peu d'un clnglet.
Bibllogafia: @).
E)- Cueva de Lagaric
Es troba al peu del Pico Lagaric,
prop d'un torrent situat dins del Cortijo
Lagaric.
Bibliografia:

Un dels Ilacs temporals de la .Cueva de las Enredaderas.. El Gastor. (Foto: Carme Picañol).

F)- Cueva de Ventas Nuevas
Cova situada molt a prop de Ventas
Nuevas (veure Cueva del Marraco).
Coordenades:
x = 5O 21 ' 07", y = 36O 49' 38", z = 340

m.
Es una cavitat excavada en guixos, que

té dues galeries d'escas recorregut. Visitada, per I'E.R.E., el 1 3 d'abril de

1981.
Bibliografia:

(3).

CAVITATS DE GRAZALEMA
A)- Boquete Diego Guerrero
ESPELEOMETRIA: -22 m. de fondaria.
COORDENADES: x = 5O 23' 35",
y = 36O 47' 37;, z = 850 m. aprox.
SITUACIO: Cal deixar el vehicle al
km 8,5, pujant cap el Puerto de las Palomas. Un corriol ens porta a la vessant
contraria, on s'obre la boca. No hi ha
cap senyal distinfiva per trobar-la.
DESCRIPCIO: Pou allargassat de
20 m. Un repla, a la meitat, és ple de
nius de gralla. En el fons, una estretor
impedeix la continuació.
HISTORIA: Explorat per primer
cop, per IIE.R.E., el 23 d'agost de 1971.

ció més curta es fa sortint del puerto
del Boyar (1. l o 3 m) a la carretera de
Grazalema a El Bosque.
DESCRIPCIO: Tal com ens diu el
seu nom, I'avenc té dues boques que
s'obren dalt d'un pou de 12,5 m. Com
que no portavem Ilum, del fons tan SOIS
veiérem allo que ens permetia la llum
de I'exterior. Ens vam adonar, pero, de
I'existencia d'un petit mur de pedres,
de construcció clarament artificial.
HISTORIA: Explorat, per IIE.R.E.,
el 26 de marq de 1986; encara que,
com ens ho indica el mur de pedres
trobat, el pou ja havia estat davallat anteriormente (potser, per pastors).
I
I
_

o
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Grazalerna (Cadis)
Topo.: M. Bosch i V. Zapater
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C. 25-3-1986

C)- Cueva del Peñón Grande
Es troba situada a la vessant est
del Peñón Grande, molt a prop del poble de Grazalema. L'aproximació es fa
pel cami de les Presillas. Consta d'una
Única galeria, d'uns 300 m. de recorregut i 20 m de fondaria. Visitada, per
IIE.R.E., el 1970 i el 1986.
Bibliografia:
9).
0'(

B)- Sima de las Dos Bocas
ESPELEOMETRIA: -1 3 m. de fondaria.
COORDENADES: x = 5O 23' 24",
y = 36O 44' 29;, z = 1.400 m. (aprox.).
SITUACIO: Al NO del cim del Simancón (1.566 m), no gaire lluny del
cami que, des de Grazalema, porta a
Benaocaz, passant pel pozo de las Presillas i la casa del Dornajo. L'aproxima-
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D)- Sima del Cepo
Es troba a la Sierra de Ubrique, a
la vessant sud del Cerro del Algarrobal,
a 900 m d'alqada.

E)- Cavidad Desconocida
La trobarem en el cami que porta
d'ubrique a Benaocaz, a uns 200 m de
les darreres cases.
Bibliografia: (3).

SIMA DE LAS DOS BOCAS

BOQUETE DlEGO QUERRERO

C)- Cueva de los dos Pisos
- Cueva de los Acompañantes
- Cueva de las Cabras Muertas
- El Simanco
S6n quatre petites cavitats d'origen
tectbnic, situades prop de la Cueva
Honda.
Bibliografia: @).

Bibliografia: @).

10
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Grazalema (Cadis)
Topo.: M. Romero i M. Sol
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C. 23-8-1971

recorregut de 63 m.
Bibliografia: (3)

47

D)- Sima de la Lata
Situada uns 200 m a la dreta de la
carretera que porta de Grazalema a Villaluenga del Rosario, i a uns 2 km del
primer poble.
Bibliografia: (3)
CAVITATS D'UBRIQUE
A)- Cueva del Tio Pepito
Esta situada 25 m a sota, i a la
dreta, de la creu que es veu des del
poble dlUbrique.
Bibliografia: 9).
(38

B)- Cueva Honda
Es troba a la vessant oest de la
muntanya anomenada El Saltadero (605
m.), prop d'ubrique. Es una diaclasi
oberta, d'orientació N-S, que permet un

F)- Cueva del Berrueco
Cavitat de 50 m de recorregut, situada al peu del Peñón de Berrueco, a
5 km del poble dlUbrique.
Bibliografia: (4).

G)- Sima de las Escopetas
Avenc de 25 m de fondaria. Es localltzat a I'E del poble d'ubrique, a 400
m d'alqada. Visitada, per IIE.R.E., I'any

1970.
Bibliografia: (4).
H)- Cueva del Salto de la Mora
Parcialment visitada. Sembla ser
coneguda per algun espeleoleg regional. Es troba a la vessant SE del Salto
de la Mora (cota 61 5 m.), al nord dlUbrique.
COORDENADES: x =5O 27' 44",
y = 36O 41' 09", z = 540 m.
CAVITATS DE VILLALUENGA DEL
ROSARIO
A)- Sima del Cacao
ESPELEOMETRIA: -1 23 m de profunditat.
COORDENADES: x = 5O 23' 3 0 ,
y = 36" 42' 14;, z = 1.140 m. (aprox.)
SITUACIO: Al nord de Villaluenga
del Rosario, a uns 250 m de desnivel1
per sobre del nucli urba. Cal anar per
un corriol que, de la part alta del poble,
ens encamina a un collet, sota mateix
del repetidor de televisió; cal continuar,
encara una mica més pel camí, multipartit pel pas d'ovelles i cabres. Al costat mateix, i mig tapada per branques,
hi ha les boques de I'avenc.
DESCRIPCIO: Boca multipartida per
blocs (concretament, hi ha tres obertures
penetrables) que ens situa en un pou Ileugerament afuat i de 81 m de vertical.
Des de les parets d'aquest pou, i gra-
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cies a pendols, es poden assolir diferents
vies laterals: a -28 m hi ha una finestra
que dóna pas a un seguit de petites vert i c a l ~que baixen fins a la cota -85 m.
A -54 m, s'obre la boca d'una galeria horitzontal de 25 m de recorregut. A més,
a una trentena de metres de fondaria neix
una important via que ha estat explorada
pel G.I.E.X., de la qual no hem pogut
aconseguir cap topografia.
De la base del pou, un pas estret ens
porta fins a un P-6, una rampa i un P-23.
Ens trobem en una galeria meandriforme,
amb clares mostres de circulació activa
actual, amb sediments reexcavats (veure
seccio 1).
HISTORIA: Primer pou explorat i topo-

grafiat per IIE.R.E., I'agost de 1971. Una
posterior desobstrucció, portada a terme
(creiem) pel G.I.E.X. de Xeres, va permetre accedir a la resta de la cavitat.
L'abril de 1982, 1'E.R.E. n'aixeca una
nova topografia fins a -123 m. Durant
I'any 1985, el G.I.E.X. troba una nova i important via lateral; i I'any 1987, quan membres de 1'E.R.E. intenten visitar-la, en troben un altra que va de -28 a -85 m.
BIBLIOGRAFIA: 9).

cinc petits ressalts de 2, 3,4, 4, 3,5 i
1,2 m respectivament.

C)- Sima del Reloj n . O 2
ESPELEOMETRIA: -14 m de fondaria.
DESCRIPCIÓ:Avenc amb dues boques, una d'elles impenetrable, i tres
verticals de 4, 8 i 2 m.

(58

B)- Sima del Reloj n . O 1
ESPELEOMETRIA: -19 mm. fondaria.
DESCRIPCIÓ: Avenc format per

D)- Sima del Reloj n . O 3
ESPELEOMETRIA: -22 m de fondaria.
DESCRIPCIÓ: Pou únic, de 22 m,
amb blocs encastats a la primera meitat.

COORDENADES: Com que es troben molt a prop entre ells, les coordenades aproximades per aquest i els altres dos avencs anteriors són: x = 5O
23' I I " , y==36O 44' 15", z=1.405 m.
SITUACIO: Tots tres avencs es localitzen en un sector de rascler situat
a sota la vessant sud del col1 que separa les cotes 1.478 i 1.566, molt a prop
del cim del Reloj (1.455), a la Sierra del
Endrinal.
HISTORIA: Van ser explorats i topografiats, per IIE.R.E., el 9 d'abril de
1982.

E) - Sima de Villaluenga
ESPELEOMETRIA: Fondaria aproximada de -210 m. (Topografia fins a

-194 m).
COORDENADES: x=5" 22' 57': y =36O
41' 38", z=812 m.
SITUACIÓ: Al sud-est i molt a prop del
poble de Villaluenga del Rosario, des d'on
es veu perfectament la seva impressionant boca.
DESCRIPCIO: S'entra a la cavitat anant
pel llit del torrent que s'hi sumeix i que,
en aquest tros, es troba profundament excavat en la roca.
A la cota -32 s'inicia un P-60 fraccionat en diferents salts, per on sol caure
aigua que, després, omple unes importants marmites que hi ha a la base. Tot seguit, es devalla per un P-10 i una rampa,
al final de la qual s'ha de trobar un pas
vertical, obert entre els blocs del terra.
Deu metres més avall, arribarem a una

galeria descendent, d'un diametre de 2
a 3 m i amb nombroses marmites i tolls,
que ens portara, després de travessar un
sifo de 6 m, fins a la cota -161.
Tres petites verticals de 6, 5 i 6 m ens
deixen a I'entrada de la «Galeria de las
Lombrices». Aquesta galeria acaba en un
segon sifó, a -194 m. Darrera d'ell, lacavitat continua baixant fins una fondaria
aproximada de -210 m.
-«Galeria de las Lombrices».Vam donar aquest nom a una galeria, de 70 m
de recorregut i fins a 10 m d'amplada, on
vam poder observar un fenomen que fins
aleshores no haviem vist mai: milers de
cucs de terra i sangoneres viuen a la gruixuda capa de Ilims, d'olor sospitosa, que
cobreix el terra de tot el conducte, i donen a I'indret un aspecte veritablement

SIMA DE VILLALUENGA
Villaluenga del Rosario (Cadis)
Topo.: A. Ingles, A, Nubiola, M. Romero,
M. Trepat i M. Vazquez
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C, 14117-4-1987
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seves vertical~,si be curtes (entre 5 i
14 m), requereixen totes l'us de cordes,
i es troben separades entre elles per
rampes i ressalts de blocs.
La segona part, de la cota -97 fins
al fons, es de dimensions molt mes modestes, i es formada per ressalts i galeries cilíndriques que canvien de direccio
constatment. Totes les verticals, exceptuant el P-12,5 final, poder ser davallades sense I'ajut de material.
A partir de la cota -60 m, s'observen nombrosos tolls d'aigua que son
un clar indici del funcionament, encara
actiu, de la cavitat.
Cal destacar negativament la troballa de cossos d'animals en descomposicio. Durant la nostra visita, vam trobar les restes forqa senceres de tres
porcs negres (molt abundants a la regio) a les cotes _12, -29 i -50 m.
ESPELEOGENESI: lmportant engolidor, malgrat que la seva part superior ha estat abandonada per la circulacio hidrica, en desplaqar-se el pendent
dels plans exteriors mes cap el nordest. Tot i així, a les cotes inferiors, les
galeries i pous denoten trobar-se encara en ple funcionament.
HISTORIA: Explorada per la ((Operación España 71», organitzada durant
el «IV Campamento Nacional de Espeleología)). Posteriorment, el GEOS, de
Sevilla, numera la cavitat com ((MQ-1)).
LIE.R.E. la topografia els dies 28 i 29
de marq de 1986.
BIBLIOGRAFIA: (O).
B)- Sima Nueva del Pozuelo
ESPELEOMETRIA: 134 m de desnivell. El recorregut de la poligonal és
de 214 m; i el total explorat de 250 m.
COORDENADES: x = 5O 17' 24",
y = 36O 42' 281, z = 910 m.
SITUACIO: Uns 250 m al nord-edt
de la Sima del Pozuelo, i mes o menys
a mig camí entre aquesta cavitat i el
cortijo d'on pren el nom. La boca principal s'obre sota una alzina, just al contacte del pla ammb les calcaries.
DESCRIPCIO: Té tres boques:
dues son desobstru'ides, i I'altra encara
es impracticable. La de mes facil acces
i localització és la inferior.
Ja dins la cavitat, comenqa amb un
sector mes o menys horitzontal, seguit
de tres pous de 6,5 , 9 i 10 m, respectivament. A la cota -38 m i després del
P-10, ens trqbem amb una estreta diaclasi per on caldra baixar en diagonal,
a fi i efecte de no restar enclastats. Un
cop superada, I'avenc comenqa a créixer en dimensions, i aviat arribem a dos
nous pous (P-24,5 i P-14), separats entre ells per una rampa.
A la cota -88 m s'inicia un seguit
de ressalts i petits pous que, despres
del P-13 final, ens deixen al fons de
I'avenc. Si remuntem una colada i un
ressalt de 4,5 m, accedim a la base
d'un gran pou ascendent.

Montejaque i la sierra de Libar. (Foto: Antoni Ingles).

I

SIMA NUEVA DEL POZUELO
Montejaque (Malaga)
Topo.: M. Bosch i V. Zapater
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C. 29-3-1986
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ESPELEOGENESI: Degut al fet
que, cap a ell, conflueix el maxim pendent dels plans que hi ha entre El Pozuelo de Montejaque i el Baldío, podem
dir que, a I'actualitat, es el principal engolidor del sector, en detriment de la
Sima del Pozuelo, que ha perdut part
del seu funcionament. Sembla clara la
relació entre ambdues cavitats i la seva
vinculació a I'eix principal de drenatge
d'aquestes depressions.
Segons els habitants del cortijo veí,

en epoques de grans precipitacions,
s'arriba a formar un petit estany en el
lloc on hi ha I'avenc.
HISTORIA: Fou desobstruit, i explorat per primer cop per membres de
IIE.R.E., el 28 de marq de 1986. La topografia s'aixeca I'endema.
CORTES DE LA FRONTERA

- Sima del Hoyo de Cortes

ESPELEOMETRIA: -81 m de fondaria.

Pou d'enlrada a la ,,Sima del Hoyo de Cortes..
Cortes de la FfOntef8. (Foto: Carme Picañol).

SIMA DEL HOYO DE CORTES
Cortes de la Frontera (Malaga)
Topo.: M. Bosch i V. Zapater
Dibuix: A. Ingles
E.R.E.-C.E.C. 27-3-1986
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COORDENADES: x = 5O 20' 33",
y = 36O 39' 20", z = 950 m.
SITUACIÓ: Es troba un centenar
de metres al sud del final de la pista
que, des de Montejaque, porta als Llanos de Libar. El final d'aquesta pista,
cada cop menys marcada, coincideix
amb un portal de reixat (cancela).Caminant des d'aqui en direccio al cortijo de
Los Llanos, localltzarem en poca estona, enmig d'un rascler i a sota de nombroses alzines, la boca de I'avenc.
DESCRIPCIO: La boca, de 8 x 5
m, dona pas al primer pou de 37 m La
seva base de fort pendent condueix directamment a una segona vertical de
29 m. El fons de I'avenc 6s format per
una rampa de blocs i per tota mena de
detritus exteriors, inclosos els cossos
d'animals en estat de descomposició.
Si escalem una colada, situada al cantó
nord de la planta, podem accedir a petits pous paral-lels, formats perla mateixa colada.
ESPELEOGENESI: Encara que actualment ha perdut part de la seva conca de captació, al seu moment havia
de ser un important engolidor, que drenava tot el sector sud de los Llanos de
Libar.
HISTORIA: Igual que la Sima del
Pozuelo, aquesta cavltat va ser explorada durant el alV Campamento Nacional de Espeleologia~),celebrat I'agost
de 1971. Fou topografiada per membres dels grups rt4P Granada)) i wGum.
Las Palmas)). Posteriorment, va ser explorada pel GEOS, de Sevilla, que la
numera com «CF-1)).
El passat 27 de marq de 1986, IIE.R.E. I'explora i aixeca una nova topografia.
BIBLIOGRAFIA:
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Oleguer Escola i Boada
Malgrat que, ja el 1912, I'abat Breuil
va iniciar una serie de campanyes que
duraren fins el 1919, el coneixement sobre els representants de la fauna troglobia andalusa ha estat escas durant molt
de temps.
La nostra aportació en aquest camp
es va portar a terme, basicament, en la
campanya de 1970, i també en la darrera
de 1986. Ates que els resultats de la
primera ja van ser fets coneixer en el
((Primer Congreso Nacional de Espeleologíad4),en aquest article tan SOISfarem
un petit resum del material recollit durant la setmana santa de 1986.

1) Cueva del Peñón
Grande
Grazalema (Cádiz).
23-111-86. Picafiol, Escola leg.
Gastropodes: 2 Oxychilus (Ortizius)
rateranus (Servain) (M. Bech det.)
Diplopoda: 2 Iberoiulus cavernicola
Ceuca.
Fam. Blaniulidae.
Coleopters: Fam. Staphylinidae: Atheta sp.
Lepidopters: Fam. Alucitidae: Alucita hexadactyla L. Fam. Noctuidae: Apopestes spectrum Esp.
Aranyes: 3 araneids no estudiats.
2 Cueva cerca Puerto
del Boyar
Grazalema (Cádiz).
24-111-86. Escoia leg.
3 Oxychilus (Ortizius) rateranus
(Serv.)
3) Cueva de las
Enredaderas
El Gestor (Cádiz).
24-111-86. Picañol, Escola leg.
Acars, aranAids, isopods, col.lembols, dípters, coleopters: Fam. Staphylinidae: Conosomus sp.
Lepidopters: Fam. Noctuidae: 1
Apopestes spectrum Esp.
4) Sima del Hoyo de
Cortes
Cortes de la Frontera (Malaga).
27-111-86. Escola leg.
Gastropodes: Oxychilus (Ortizius)
rateranus (Serv.)
Oligoquets, araneids, isopods, quiIopods, diplopods polidesmids, opílions,
col~lembols,formícids, larves de cotebpter, amfibis: 1 Salamandra salamandra,
1 Bufo calamita. Coleopters: 6 Nebria
rubicunda Quens. 4 Haliplus lineatocollis
Marsh. 1 Carabus rugosus Fab., 1 Carabus dufouri.

5) Sima del Pozuelo
Montejaque (Malaga).
28-111-86.
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,,Cueva del Peñón Grande,,.Grazalema. (Foto:

Carme

Oligoquets, araneides, col~lembols,
dípters, coleopters.

1

6) Sima Nueva del
Pozuelo
Montejaque (Málaga).
28-111-86.
Gastropodes: Oxychilus (Ortizius)
rateranus (Serv.) Oligoquets, araneids,
diplopods, quilopods, coleopters opilions.
Coleopters: Catopidae Ptomaphaginae: Speonemadus angusticollis. id id.
29-111-86.
Gastropodes: 4 Oxychilus (Ortizius)
rateranus (Serv.), 1 Caeciliodes acicula
(MÜII.)
Lepidopters: Fam. Noctuidae: Apopestes spectrum Esp.

Es de destacar la treballa, a la Sima
Nueva del Pozuelo, del coleopter catopid Ptomaphaginae Speonemadus angusticollis, que no havia estat trobat a
la relativament propera Sima del Republicano. Sí, en canvi, que es va trobar
en aquest avenc el primer aselid Proasellus solanasi, del qual, enguany, malgrat
I'esforc dedicat a la Sima Nueva del Pozuelo, no em vam recollir cap, tot i que
hi deixarem esquers durant poc més de
24 hores.

- I.G.C. full 14-43 (1.036) Olvera.
E: L/50.000.
- I.G.C. full 14-44 (1.050) Ubrique.
E: 1/50.000 (1976).
- I.G.C. full 14-45 (1.064) Cortes de
la Frontera. E: 1/50.000 (1980).
- La Sierra de Cádiz. Mapa de carenes. E: 1/50.000, amb text (1985).
Veure referencia bibliografica.

(O) GAVALA y LABORDE, J.; 1918 Descripción geográfica y geológica
de la Serranía de Grazalema. - Boletín Geológico y minero (Madrid),
XIX: 1-136.

Picañol).

(1) JEANNEL, R.; RACOVITZA, E.G.;
1929 - ((Enumeration des grottes
visitées (1918-1927))). - Arch. Zool.
Exp. (?), 68 (2): 329-330.
(2) GEOS SEVILLA; GES MÁLAGA;
1972 - ~Villaluenga71)). - Boletín
Informativo C.R.S.E. (Malaga), O:
33-54.
- - - ..

(3) MORION RUEDA, A.; 1972 - ((DOcumentación sobre cuevas y simas
de la provincia de Cádiz)). - Comunicaciones del Prim. Cong. Nac. de
Espeleología (Barcelona, 223-230.
(4) RIBERA ALMERJE, C.; 1972 - «Resultados faunísticos de la campaña
Serranía de Ronda 70)). - Comunicaciones del Prim. Cona. Nac. de
Espeleología
(garcelona),
123-129.
(5) ROMERO I RECTORET, M.; 1972
- ((Nota pel coneixement espeleoIógic de la depressió de Villaluenga
(Cádiz))). - Comunicaciones del
Prim. Cong. Nac. de Espeleología
(Barcelona), 53-56.
(6) ROMERO I RECTORET, M.; 1972
- «Las formas kársticas de los Llanos de Villaluenga (Cádiz))). - Speleon (Barcelona), 19: 25-40.
(7) G.L.U.E.S.; 1974 - ((Nuevas exploraciones en la provincia de Cádiz)).
- Monografías Espeleológicas (Málaga), 3: 4:26.
(8) OPERACION ESPAÑA 71; 1974 «IV Campamento Nacional de Espeleología)) (Málaga), 153 pp.
(9) GIL MONREAL, M.; 1977 - «La Serranía de Grazalema (Gula excursionista y montariera))). Instituto de
Estudios Gaditanos. Diputación
Provincial (Cádiz), 51 pp.
(10) PEDROCHE FERNANDEZ, A.; MORlON RUEDA, A.; CRUZ SERRANO, M:; RODRIGUEZ MARTIN, J.;
RODRIGUEZ GALISTEO, R.; 1980
- ((Datos sobre cavidades del valle
de Villaluenga del Rosario (Cádiz))).
- Andalucía Subterránea (Granada), 3: 16-26.
(11) ROMERO I RECTORET, M.; AMENOS I VIDAL, A.; 1983 - <tLIE.R.E.
a les Serres de Cazorla i de Seaura». - Espeleoleg (Barcelona), 5435: 270-279.
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Guía del Brasil
Montserrat Ubach i Tarrés (1)

Després, doncs, de recorrer set
Estats, arnb un total de 6.000 Km de
carretera, on es troben les cavitats
subterranies que més ens interessaven, i no contents arnb «la selva)) del
P.E. T.A.R. (Sáo Paulo), no vam tenir
cap altre remei que el d'agafar I'avió i
aterrar a Manaus. Alll. a ple cor de
I'Amazones, I'ansia selvatica queda del
tot saciada. Aixo si: despres d'un vol
de 2.000 Km. Com qui ve a Europa
8.51 1.965
Km;
Europa:
(Brasil:
10.521.928 Km), fa escala a Barcelona,
recorre tot Espanya i , per anar a veure
el Sol de Mitja Nit, ha d'anar, es clar, al
Cap Nord.
Com diuen els brasilers: ((El mon
es molt gran, pero Brasil ho és mes)).

Jordi Lloret i Prieto (2)

1
Els autors, arnb els resultats d'una estada espeleologica al
Brasil I'agost de 1986, i per contribuir a millorar-ne el coneixement entre els espeleblegs -especialment per a tots aquells
interessats a visitar-lo-, divulguen alguns aspectes d'aquest
atractiu pais.
Despres d'un resum de les actlvitats fetes als estats de
Goids, $80 Paulo, Brasilia, Belo Horizonte I Minas Gerais, s'ofereixen dades generals (geografia i conselts per al viatge), historia
de I'espeleologia brasilera, afgunes de les característiques de fa
carstificacio tropical, aspectes rellevants de les diferentes regions espeleolbgiques, relacio de grans cavitats del pais, breu
descripció del complex Se Mateus-lmbira i adreces deis clubs
espeleogics.

L'atractiu del Brasil -tant I'exterior
com el subterrani- fa que aquest pais
acostumi a figurar a la Illsta de projectes de la majoria dels espeleblegs viatgers. Almenys, era a la nostra.
Només faltava que el slX Congres
Internacional d'Espeleofogia)) portes a
Barcelona membres de diferents Societats brasileres i, arnb ells, una serie de
dlapositlves que mostraven les exceklencies d'uns carsts tipicament tropC
cals: aquelles grans cavitats, travessades per rius espectaculars ..., I'entusiasme arnb que eren descrites pels
seus propis explorador$..., l a invitació
d'aquest col.legues a visitar-les....; i
-tot cal dir-ho- I'encis que envofta
aquella terra del Carnaval, del Pa de
Swcre, de les platges de Copacabana i
de les selves amazoniques, faria que,
just acabat el Congres, brasilers 1 catalans fessbm cami vers Rio de Jansrio.
Si un cop visitat aquest pais haguessim de resumir les nostres impressions, diriem que solament ens ha decepcionat en un punt: la selva. La idea
-sembla ser generalitzada- que Brasil
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esta recobert per una capa d'exhuberant vegetació, no té res a veure arnb la
realkat actual: dels 28 Estats i Regions
Federals en que esta dividida la geografia brasilera, nomes els de les zones nordiques, com I'Amazones, Rondónla o Acre -entre poques mes- responen a la imatge verda que tenim del
Brasil, Fins 1 tot les terres consrderades
muntanyoses solen presentar un paisatge pla, arid i monoton.
Com a dada curiosa, direm que a
I'Estat del Mato Grosso (un nom que
significa, precisament, <cvegetacioespesa~),hi predomina la sabana. Aquest
error baptismal va ser comks pei europeus que van penetrar en el pais navegant-hi per les aigües fluvials: els rius
del Mato Grosso es troben resseguits,
a banda i banda, per una espessa Iínia
d'arbres. Pero, aquí s'ha acabatl La
imaginacio d'aquells exploradors els va
induir a creure que tota la regió estava
coberta de boscos.
-

--

-

-

(1) E.R.E. del Centre Excursionista de
Catalunya.
(2) S.I.E. del Centre Excursionista liga.

,
1

LES ACTIVITATS

Les nostres actlvitats espeleolbgiques a Brasil es van desenvolupar als
Estats de Sao Paulo, Brasilia, Goids i
Minas Gerais, on es localitzen les principal zones caracteristiques i els sistemes subterranis mes importants i representatius del país.
Les cavitats explorades, arnb les
seves caracteristiques essencials, son
les següents:
Conjunt Sao-Mateus-lmbina (S30
Domingos-Golas), mhxim recorregut
d'America del Sud, arnb 20.540 m, travessat pels rius que donem nom a
aquest complex i que hi conflueixen a
I'interior.
Lapa da Terra Ronca, prop de
I'anterior: coniunt de 4.850 m de trams
subterranis, gairebe totalment ocupats
per les aigües del riu de la Lapa. Tambe famós per celebrar-s'hi una de les
festes religioses més importants del
Brasil Central.
Caverna da Casa de Pedra (Iporanga, Sáo Paulo), travessada subterraniament pel ~aximiano('), cabalós
afluent del riu Ribeira, de 1920 de recorregut, 160 m de desnivell i una colossal boca o usumidorn de 173 m d'alcada, catalogada corn la més alta del
món.
Caverna de Sant'Anna, al mateix
lporanga (P.E.T.A.R.), de 5.180 m de
galeries; considerada com una de les
més ornamentades de I'Estat.
Gruta dos Ecos, prop de Brasilia,
de tan sols 1,s Km i 115 m de desnivell,
pero molt interessant pel seu irnmens
Jlac subterrani, i pel fet d'obrir-se en
materials poc habituals: mica-esquistos
i quarsites.
Per acabar, deixant de banda algunes petites cavitats visitades a I'Estat
de Minas Gerais, com la Gruta do Maquines, a Cordisburgo, o la Gruta de
Lapinha, a Belo Horizonte, ens cal destacar la Lapa do Caboclo. a Fabiao
(Januari, Minas Gerais) pel seu nodrit
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des (polges) molt feresgues-, novament tornen a ser engolits..., i així, molt
possiblement, diverses vegades.
Aquest fet comporta una discutible
valoració de I'espeleometria de tan curiosos sistemes hidrologics. Un criteri
habitual (no tan sols a Brasil, sino també en altres estats del cinturó equatorial) és de considerar, corn a recorregut
total d'un complex d'aquest tipus, el
resultat d'afegir-hi els desenvolupaments dels diversos fragments i, fins i
tot, dels trams exteriors. A Europa,
corn també es fa arnb els túnels volcanics interromputs per (qarneos)),el criteri seria, com sabem, considerar-los
corn a diferents conductes, independentment de la indiscutible relació hidrogeologica que tinguin.

Avió: A part d'lberia, son diverses les cornpanyies que fan diversos vols
setmanals a Rio de Janeiro i Sáo Paulo (com les VARIG,
Aeroliniec Argentines, o LAP). Les Llnies AAries Paraguaianes
son les que ofereixen un preu mes baix (unes 100.000 pts. aproximadarnent).
La durada del viatge Madrid-Rio, arnb escales a Tenerife i
Asuncidn (Paraguay) es d'unes 14 hores. Entre els dos paTsos hi
ha una diferencia de 5 hores.
Duana: Passaport i bitllet d'anada i tornada. Hi poden haver dificultats si
horn porta rnés d'una carnera fotografica, ia que la ~ 0 d e n
considerar corn a un segon aparell p6r a vendre.'
Es important d'assegurar-se, en entrar, que el duaner ha segellat
bé el passaport; al contrari, a la sortida, hom es pot trobar -corn
nosaltres-, que la pollcia I'acusi de ser el país il.legalment.
Comunicacions inteviors: A nord-est, sud i sud-oest, hi ha bones carreteres,
pero es perillós de circular-hi de nit, per la mala senyalitzacio.
Una amplia i extensa xarxa d'autobusos uneix la major part de
les ciutats de la geografia brasitera. Els ferrocarrils hi estan
rnenys desenvolupats. Per viatjar, es recomanable d'utilitzar,
sobretot, el mitja aeri. En conjunt, hi ha un total de 120 aeroports,
m e s unes 180 pistes d'aterratge no adherides a les Iínies
regulars. Com a orientació dels preus aeris, pot servir el del vol
Brasilia-Manaus-Brasilia: és de 30.000 ptes.
Lloguer de cotxes: Les cases de cotxes de lfoguer abunden a les grans
ciutats. A Rio i Sáo Paulo, es podern escollir tarifes arnb
quilometratge il-limitat (la qual cosa aconsellem, pel fet de les
grans distancies de1 país), mentre que a Brasilia cap cornpanyia
no oferelx aquesta posibilitat. Hi 6s obligatori el Carnet Internacional de conduccib.
Recomanern els vehicles preparats per anar arnb alcohol extret
de la canya de sucres; malgrat I'alt consurn d'aquest combustible
(de I'ordre de 14 litres400 Km), resulten rnés economics: 3,96
CzAitre.
Nivell de vida: Brasil es un país economic per a nosaltres. Per menys de 400
ptes. pots atipar-te de Churrasco= conjunt de plats arnb carn,
arros, fejao (mongetes), amanida, etc. a qualsevol Iloc. Si no S'&
gaire golafre, fins i tot, arnb una d'aquestes racions, poden
quedar satisfetes dues persones.
Serveis d'lnformacio turistica
Sección Comercial y de Turismo: Jacometrezo 4, 7.O
28013 MADRID. Tel. 221 8368.
Sala do Turismo: Pza. Mavá 7, RIO DE JANEIRO.
Ambaixades
Madrid, G/ Fernando el Santo, 6. Tel. 419 12 00.
Brasilia, D.F., Avda. das Noaqoes Lt.44. Tel. (075561)
242 1O 74.
Consolat
Barcelona, Passeig de Gracia, 41, 08007-8. Tel. 215 64 86
(Hi ha consolats espanyols a Rio de Janeiro i a Sáo Paulo.
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recórrer gairebé els seus tres quilometres arnb la claror que entra per les claraboies obertes a tot el llarg del sos
tre de la galeria.

Aquesta fenomenologia té a veure
arnb el fet que, al tropic, la carstificació
es produeix més rapidament i demolidorament que en altres regions
geo-climatiques: grans cavitacions (galeries ((túnel de metro)), imposants sales i boques, etc.). l, al revés, moltíssims processos reconstructius i clástics.
Més frequentment que a la resta
de tipologies carstiques del món,
aquesta hiper-evolució condueix a la
creació de paisatges runiformes, també
ben característics: grans extensions
erosionades, esquitxades per relleus
residuals 'illats, i freqüents enfonsaments locals a les voltes de les cavitats, típics de la Lapa de Janelao (Januaria, Minas Gerais), on es poden

Actualment, al Brasil hi ha catalogades unes 500 cavitats. Aquest nombre, segons els propis espeleolegs del
país, representa una petita parcelda del
potencial real. El 90% d'aquests fenomens estan excavats en roca calcaria.
Els altres, s'obren en altres materials,
corn són: gresos, granit, gneisbasalt,
quars, marbre, dolomita, minerals de ferro
i manganes, roques volcaniques-alcalines
i mica-esquistos/quars.
A causa del relleu i de les característiques geologiques del país, les cavitats horizontals sobrepassen considerablement, tant en nombre corn en importancia, les verticals (conjunt Sáo
Mateus-lrnbira: 20.540 Km i Abismo do
Juvenal: - 252 m, maxims recorreguts i
fondaria, respectivarnent).
El 40 OO/ de la superfície no arriba
als 200 m sobre el nivel1 del mar.
Aquesta alcada es manté, fins i tot, en

PROV~NCIESESPELEOLOGIQUES
DEL BRASIL
Províncies Carbonatiques
1: Valle do Ribeira
II: Bambuí
III: Serra da Badoquena
IV: Alto Paraguai
V: Chapada de lbiapada
VI: Río Pardo
Províncies Granítiques
VII: Serra Gerai
VIII: Río Urubu

1

Segons: l. Karrnann L.E. Sánchez 1986.
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MAXIMS RECORREGUTS DE BRASIL
CONJUNTO SÁO MATEUS-IMBIRA
20.540 m Sáo DOmlngOS (Goias)
LAPA DOS BREJOES
7.750 m Morro do Chapewlrece (Bahía)
LAPA DO ANGELICA
6.390 m Sáo Domingos (Goias)
GRUTA OLHOS D'AGUA
6.300 m ltacarambi (Minas Gerais)
LAPA DO CONVENTO
5.670 m Campo Formoso (Bahía)
(OU DO SALITRE)
6 GRUTA CANABRAVA
5.500 m Santana (Bahía)
7 CAVERNA DE SANT'ANNA
5.180 m lporanga (Sáo Paulo)
8 LAPA DA TERRA RONCA
4.850 m Sáo Domingo ~\-.",""/
niic\
9 GRUTA DA TAPAGEM
4.(
jorado (Sác1 Paulo)
(CAVERNA DO DIABO)
10 LAPA NOVA
4.1
izante (MiniIS Gerais)
..
11 GRUTA DA CABANA
4..-, ... ranga (Sáo rauioj
12 GRUTA DO AREADO (
3.400 m lporanga (Sáo Paulo)
13 GRUTA DAS AREIAS I
3.260 m lporanga (Sáo Paulo)
14 LAPA DE MANGABEIR
3.230 m Ituaco (Bahía)
15 LAPA DO JANELÁO
3 020 m Januaria (Minas Gerais)
16 LAPA DO BEZERRA
DI0 m Sáo Domingo {Goiás)
17 GRUTA DO SALVATOF
000 m(2) Pres. Olegario (Minas Gerais)
18 GRUTA DOSUMlDOUl
000 m(4) Pedro Leopoldo (Minas G;erais)
19 LAPA DE SAO VlCENl
-.920 m Sáo Domingos (Goias)
20 GRUTA DOS PAlVA
2.880 m lporanga (Sáo Paulo)
21 GRUTA DA AGUA SUJ
2.695 m(4) lporanga (Sáo Paulo)
22 GRUTA BUENOS I
2.580 m lporanga (Sáo Paulo)
23 LAPA GRANDE
2.200 m Montes Claros (Minas Ge
24 LAPA DE SÁO VICENTE
2.155 m Sáo Domingos (Goias)
25 LAPA ENCANTADA
2.000 m Montes Claros (Minas Gerais)
26 LAPA DA MARlA COBRA
2.000 m(4) Caraqáo de Jesus (Minas Gerais)
27 GRUTA JABUTLCABA
2.000 m(4) Formosa (Golas)
28 GRUTA DAS PEROLA:
2.000 id4)lporanga (Sáo Paulo)
29 LAPA DO CANTO
2.000
Paracatu (Minas Gerais)
30 GRUTA DOS CASCALt
2.000 m(4) Gráo-Mogol (Minas Gerai!
31 GRUTA DA LAPINHA
2,000 m(4) Barra da Estiva (Bahia)
32 GRUTA DA CASA DE lPEDRA
920 m lporanga (Sáo Paulo)
33 GRUTA DA DEUSA
920 m Vazante (Minas Gerais)
34 GRUTA DE S. BERNA13DO
730 m S. Domingos (Goias)
35 CAVERNA ALAMBARI _DE
- CIMA
_
..577 m Iporanga (Sáo Paulo)
36 CAVERNA MORRO PRETO-COUTO
1.500 m Iporanga (Sáo Paulo)
37 GRUTA DA AGUA FRIA
1.500 m(4 Gráo-Mogol (Minas Gerai!
38 GRUTA DOS ECOS
1.500 m Corumbá de Goias (Goih
39 GRUTA TERMIMINA II
1.410 m lporanga (Sáo Paulo)
40 CAVERNA DO CORRE1GO FUNDO
1.360 m lporanga (Sáo Paulo)
41 GRUTA DO JEREMIAS
+ de 1.300 Im(4) lporanga (Sáo Paulo)
42 GRUTA RICARDO FRANCO
1.300 m Coimbra (Matogr. do Sul)
(BURACO DO INFERNC1)
43 ABISMO DA HIPOTENLJSA
1.260 m lporanga (Sáo Paulo)
44 CAVERNA DO TOBIAS
1.175 m lporanga (Sáo Paulo)
45 CAVERNA RIBEIRÁOZI NHO
1.150 m IporangdApiai (Sáo Paulo:
46 GRUTA UBAJARA
1.120 m Ubajara (Cear;il1
47 GRUTA DOS JESU~TA:
1.110 m Bocaiuva do Siul (Parana)
48 LAPA DA MONTANHA
1.100 m Gentio do Ouro (Bahia)
49 LAPA DO ENXU
1.080 m Posse (Goias)
50 GRUTA DE SANTO AN . -...1.000
Dramantina (Minas tierais]

1
2
3
4
5

Sierra Gerai
Aquesta zona de gresos ocupa
una estreta faixa que es perllonga al
llarg dels Estats de Sáo Paulo, Parana,
Santa Catalina i Rio Grande do Sul. La
cova mes gran explorada te 720 m de
recorregut.
Rio Urubu
Tambe zona de gresos, és a I'Estat
de I'Amazones, a uns 200 Km al nord
de Manaus. Aquesta provincia espeleologica es caracteritza per les formes
tubulars, amb plans d'estratificació horitzontals, i valls amb vessants subverticals. La cavitat mes llarga assoleix
els 390 m.
Nota: Cal destacar que el fenomen suberrani en gresos mes extens del país iio es
troba en cap d'aquestes dues províncies
espeleologiques descrites, sino a I'Estat de
Minas Gerai (Gruta de Salvator, de 2.000 m,
aproximadament).

EL COMPLEX SÁO MATEUS-IMBIRA
Actualment es, com ja s'ha dit, la
cova mes llarga dlAmerica del Sud. Els
seus vint quilometres són fruit de sis
campanyes que s'hi feren des del 1973
fins el 1980.
Es troba al municipi de Sáo Domingos (Estat de Goias), prop d'altres interessants i llargues cavitats: AngelicaBezerra, Sáo Bernardo-Palmiras. Es a
415 Km al nord de Brasilia, es a dir, a

(4) Metres aproximats, ia I'espera d'una confirmació.
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CONJUNTO SAO MATEUS

Goias (Brasil)

- IMBIRA

.>'
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Sociedade Excursionista e
Espeleológica -CEE
Escola Federal de Minas de Ouro
Preto. Caixa postal 68.
35.400 Ouro Preto (MG)
Espeleogrupo Michel Le Bret
Rua Capitao José Dias, 234.
18.100 Sorocaba (SP)
Centro de Pesquisas Geológicas
-CPG
Rua Gustavo de Silveira, 1035. Museu de História Natural da UFMG.
Santa Ines.
30.000 Belo Horizonte (MG)
Club Alpino Paulista CAP

#,Cavernade Santana~,Brasil.

(Foto: Jordi Lloret).

mes de 1.600 Km de Rio i de les
platges de Copacabana!. Part de I'ultim
tram es fa per carreteres sense asfaltar, pero I'espectacle dels habituals incendis forestals, a ambdues bandes de
la pista, atenua la monotonia del viatge.
Des del poble, per arribar a la cova
cal seguir 43 Km de pista fins a una
desviació a la dreta i, d'allí, 9 Km més
per deixar el cotxe a uns cinc-cents
metres de la dolina d'accés al sistema.
Per cert, aquest curt mig quilometre és
prou per omplir-vos de paparres; amb
bona voluntat i atenció se les pot veure, fins i tot, com fan el ((salt de I'angel))
des del fullam sobre I'apetitós espeleoleg.
El complex Sáo Mateu-lmbira s'obre, junt a altres quatre importants sistemes subterranis, en el carst de Sáo
Domingos. Consisteix, basicament, en
una galeria axial amb escases ramificacions. No massa lluny de la gran dolina
d'entrada principal conflueixen, despres d'un bon recorregut des dels seus
respectius engolidors, els dos rius que
li donen nom.
Per més comoditat, des del fons
de la dolina s'utilitza una corda per
baixar per un ressalt d'uns vint metres.
Aviat apareix el punt mes conflictiu de
la cavitat: un curt tram de poca alcada,
per on circula I'aigua que sifona, ocasionalment, en violentes crescudes.
Superat aquest sector, ens trobem
ja amb un inacabable rosari de sales i
galeries de grans proporcions, i amb
I'acompanyament constant del riu. En
aquesta segona meitat de la cova assenyalem la presencia, almenys en tres
punts determinats, d'unes peculiars
formacions estalagmítiques que, pel
seu aspecte, els brasilers han batejat
arnb el nom de rrvolcoes)~ (volcans).
També unes perles gegantines i tota
mena d'espectaculars fenomens litogenics fan de Sáo Mateu-lmbira un dels
llocs mes significatius del Brasil subterrani.

2
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Especialment: ((Sociedade Brasileira
de Espeleologia)) (que correspon a la
nostra Federació Espanyola). Adreqa:
Rua 24 de maio, 62, conjunto 465,
01041 Sáo Paulo (SP)
ADRECES DEL GRUPS
ESPELEOLOGICS BRASILERS
Centro de Amigos da
Natureza-Camin
H17 B n.O 110. Centro Técnico Aeroespacial.
12.200 Sáo José dos Campos (SP)
Espeleogrupo de Brasilia
SMU -QRS- casa 81 1.
70.000 Brasília (DF)
Bandeirantes do Mar
Rua Bueno Brandáo, 427. Vila Nova
Concei~ao.04509 Sáo Paulo (SP)
Grupo Alpino Excursionista
Universidade Federal de SSo Carlos. Diretório Central dos Estudantes. Av. Washington Luiz.
13560 Sáo Carlos (SP)
Grupo Excursionista Agulhas Negras
-GEAN
Rua Narcisa Amélia, 288.
27540 Resende (RJ)
Espeleogrupo d e Rio Claro
Rua Quatro, 2777.
13.500 Rio Claro (SP)
Grupo de Exploraqáo Subterránea e
Subaquática de Campinas -GESCAM
Rua Henrique Dias, 123.
13.100 Campinas (SP)
Grupo Espeleologico ((Os Opilioes))
Caixa postal 5599.
01000 Sáo Paulo (SP)
Grupo Espeleologico de Mato Grosso
-GEMAT
Rua Pedro Celestino, 280.
78.000 Cuiabá (MT)
Fundaqao Brasileira para a
Conservaqáo de Naturaleza -FBCN
Praia do Botafogo, 210 - salas 805
a 808.
20.000 Rio de Janeiro (RJ)
Grupo Bagrus
Caixa postal 7820.
01 000 Sáo Paulo (SP)
Centro Excursionista Universitario
-CEU
Antiga Reitora - Sala 408. Cidade
Universitária
05508 Sáo Paulo (SP)
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SISTEMA ARANONERA:
Quinze anys d'exploracions
Miquel Bosch i Serra, Antoni lnales i Alcón

L'estiu del 1987,I'E.R.E. del C.E.C. i 1'E.C.G. van aconseguir enllaqar totes les grans cavitats del Sistema Arañonera que, arnb
-1180 m de fondaria, passa a ser la quarta cavitat en desnivell de
I'Estat Espanyol i I'undecima del món. D'aquesta manera, la travessa
entre la boca més alta, anomenada C.3, i la Cueva de Santa Elena,
que vol dir vencer un desnivell total de 1.150 m, esdevé la primera
travessa mundial pel que fa a fondaria.
A més, el recorregut total del sistema supera ja els 26 km, cosa
que el converteix en la setena cavitat de I'Estat espanyol per aquest
csncepte. Les possibilitats d'augmentar aquesta xifra en un futur
són grans, ja sigui mitjanqant I'exploració de noves galeries o bé
arnb la unió d'altres cavitats del mateix sistema, que podrien, fins
i tot, augmentar-ne la fondaria.
Aquest important exit és el resultat final de 15 anys d'exploracions, entre els quals cal destacar els dos darrers (1986 i 1987) en
que 1'E.R.E. ha explorat I'Avenc del Cami de I'Ara, peqa clau dins
del sistema, a través del qual ha estat poasible realitzar tots els enIlaqos. A la descripció d'aquesta nova cavitat i la historia de la seva
exploració va dedicat aquest article.
L'EXPLORACI~DEL SISTEMA
ARAÑONERA
L'any 1972 arnb la descoberta de la Grallera del Turbón, anomenada T.l, 1'E.R.E.
del C.E.C. comenca les exploracions al
sistema. Aquell mateix any hi assoleix la
cota -200 m, arnb un recorregut de
500 m.
Cany següent,' 1973, se superen els
300 m de fondaria per dues vies diferents
i es comenca a entreveure la veritable
magnitud de la cavitat. També s'hi descobreix i s'explora parcialment (-100 m)
I'Avenc T.7 que sembla un ferm candidat
a enllacar arnb el sistema principal.
Cany 1974 es forma el Grup Arañonera, entre 1'E.R.E. i el G.I.E., per tal de
coordinar els treballs al massís. Al T.1,
s'acaba I'exploració d'una via a -470 m
(via 470); dues mes s'ex~lOrenfins a
-330 i -250, i es comenca I'exploració
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de la Via dlEscalada. En total, el recorregut topografiat és de 2.365 m. L'exploració del T.7 s'acaba a -150 m, davant
d'una estretor seriosa que es resisteix als
diversos intents de desobstruir-la fets
aquell any i el següent.
El 1975, i gracies a una difícil desobstrucció, es penetra a la Cueva de Santa
Elena, on rapidament s'exploren prop de
dos quilometres de galeries. A I'Avenc T.1,
es continuen les exploracions de les vies
comencades I'any anterior, que acaben
respectivament a -451 m (Via 450) i a
-480 m (Via 480). També s'hi continua
la Via d'Escalada on, després de diverses desobstruccions, s'aconsegueix igualar la cota de la boca.
Un any després, 1976, s'aconsegueix
enllacar les dues cavitats per,un pas normalment sifonat a -455 m. Es el primer
enllac del sistema. Amb ell, el desnivell
se situa a 620 m (-600, +20 m) i el recorregut s'apropa als 7 km. Després
d'aixo, les activitats al massís es desplacen del T.l cap a altres zones i cavitats.
El mateix any 1976, al sector d'Año es descobreix I'avenc A.97, una de les cavitats
més altes dins del sistema, que és explorat fins a -205 m, sense acabar-lo. Les
esperances d'enllacar arnb la resta del
sistema reneixen, i es mantindi'an intactes fins a I'exploració total, 3 anys més
tard, en que la cavitat acaba a -220 m.
El 1977 es comencen les prospeccions
al sector de Soaso, on es localitzen, entre d'altres, els avencs S.l i S.8, que aquell
mateix any s'exploren fins a -180 i
-100 m, respectivament.
L'any següent, 1978, s'arriba a -220 m
a I'S.1, i a -341 m a I'S.8, on la cavitat
acaba, i talla un cop més les esperances
d'un enllac arnb la resta del sistema. També el 1977 s'arriba a -513 m, a la Grallera de Pico Fenez (T.38), que es deixa
com acabada, I'any 1978, a -552 m.
El 1979 hi ha una nova empenta a la
Via dJEscaladadel T.l, fins a arribar a la
Sala de la Pluja; arnb aixo, el desnivell
arriba a 663 m (-600, +63 m). A I'S.l
s'assoleix, per una finestra a -277 m,
una gran galeria per la qual s'avanca fins
a -500 m (aprox.), i s'hi atura la topografia a -346 m. En el curs d'una prospecció, es localitza, al sector dJAño,la cavitat que, arnb els anys, sera I'Avenc del
Camí de I'Ara.
Cany 1980 es explorada parcialment la
Via Descendent del T.l, en un intent
d'apropar-se a I'S.1, on I'exploració de la
Galeria Principal s'acaba a -729 m, arnb
un recorregut topografiat de 3.265 m.
Aquesta sera la darrera campanya en la
qual 1'E.R.E. i el recent format E.C.G.
col4aborin intercanviant informació. Des
d'aleshores, les respectives activitats seran independents del tot.

1

Sortini delpoode /'Escalada olímpica.
(FO~O:
Antoni ~ngles).

El 1981, 1'E.R.E. explora totalment la
Via Descendent, la Via del Pou de I'Ares-
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ta i altres vies menors, amb que el recorregut topografiat a I'Avenc T.l supera els
10.000 m. Pel seu costat, 1'E.C.G. avanca
fins a -755 m, a la zona terminal de
I'Avenc S.l, i fins a -846 m en un sifó,
a I'anomenat Meandre Inferior.
Durant 1982 no hi ha resultats notables.
Només durant I'any 1983, a I'Avenc S.l,
1'E.C.G. assoleix -817 m a la Via del Tub
i reniunta un centenar de metres, per la
Via de I'Esperanca, a la zona terminal. El
recorregut de I'S.1 arriba a 6.009 m.
L'E.R.E., en el curs de les seves prospeccions sistematiques al sector d'Año, torna a I'Avenc del Camí de I'Ara (A.31), i I'explora fins a una estretor ventilada, a
-30 m. També fa nous intents per desobstruir I'estretor terminal de I'avenc T.7,
amb resultats negatius.
El 1984, tant E.R.E. com E.C.G. tornen
al sector terminal de I'Avenc T.1 Els darrers fan una escalada a la Sala de la Pluja, on arriben a la cota +lo1 m, i exploren diverses vies importants al sector final
de la Via dlEscalada. El desnivel1 total
Dassa a 701 m (-600. +lo1 m). També
komencen una ;evisió'topografka de la
cavitat, i la continuen els 1985 i 1986,
quan arriben als 11.500 m retopografiats.
L'any 1985, 1'E.C.G. descobreix una finestra a pocs metres del fons del T.7. A
través d'ella, explora una xarxa activa que
acaba, a -322 m, en un estret meandre

molt proper a les grans galeries de I'Avenc
T.1. Tampoc, aquest cop, no sera possible I'enllac.
Cany 1986, 1'E.R.E. i 1'E.C.G. reexploren per separat la Grallera de Pico Fenez
(T.38). Els primers I'abandonen a
-570 m, per dedicar-se a I'A.31. CE.C.G.
aconsegueix avancar-hi fins a -640 m en
un nou meandre infranquejable. A I'Avenc
del Cami de I'Ara (A-31), 1'E.R.E. explora
més de tres quilometres de galeries i hi
assoleix la cota -435 m, amb diferents
vies laterals explorades parcialment. El recorregut topografiat supera els dos quiIometres, i el camí dels enllacos sembla
definitivament obert.
El 1987 és I'any dels enllacos. El 2
d'agost, sense esperar-ho, dos espeleolegs de 1'E.C.G. enllacen I'S.1 i el Camí
de I'Ara. 1, finalment, el 30 d'agost,
1'E.R.E. enllaca el T.l amb el Camí de
I'Ara. Amb els enllacos i les noves galeries explorades aquest any, el recorregut
total del sistema supera els 26 km, per
una fondaria de -1.180 m.

CEXPLORACIO DE CAVENC DEL CAMÍ l Via d'Escalada de I'Avenc T.l (1974-1979),
DE CARA
i també I'exploració de la part fonda de
I'S.1, més allunyat de I'eix de drenatge
Des de fa un bon grapat d'anys, sabíem
fossil del sistema (1979-1980). A sota
que la clau del sistema estava a Año. Així
d'Año, havien d'haver-hi galeries, pous i
ens ho feia pensar el lent pero constant
sales que omplissin I'espai buit entre
avenc en aquella direcció, a través de la

Espeleo Club de Gracia
Equip de Recerques Espeleolbgiques del C.E.C.
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Remontani la corda fixa de /'Escalada olímpica.
(Foto: Antoni Ingles).

aquestes dues grans cavitats.
Pero Año és un sector difícil. Es troba
al vessant Nord de la serra i, durant I'hivern, la quantitat de neu que hi cau és
molt important. La Dolina Gelada i altres
congestes són permanents, i moltes cavitats resten absolutament curulles de
neu, fins i tot a ple estiu. Aixo fa, d'aquesta zona, un sector de mal prospeccionar,
on hi ha anys que tot treball es inútil, i en
el qual sempre sera preferible treballar
cap a les darreries de la temporada, durant els mesos de setembre i octubre.
Aquests dos pensaments, la fe cega en
I'existencia de cavitats i la incertesa dels
resultats immediats, s'han combinat en diferents proporcions al llarg dels anys, fent
que el volum total d'activitats hagi variat
molt d'un any a I'altre.
Així, I'any 1979, el company Manel Trepat (E.R.E. del C.E.C.), va descobrir una
petita cavitat pocs metres més amunt de
la Dolina Gelada. Aleshores, pero, les
prioritats eren altres i la nova cavitat gairebé va quedar oblidada per tothom, excepte pel seu descobridor. Aquest hi torna I'any 1983 i, en el curs d'una estada
de prospecció feta a principis de novembre, la cavitat fou localitzada de nou, numerada com a A.31 i explorada fins una
gatonera ventilada situada a -30 m.
Durant I'any 1984 i 1985, la neu, que
obstruia absolutament la cavitat, impedí
de proseguir-ne I'exploració. Finalment,

el dia 12 de setembre de 1986, dos espeleolegs pogueren explorar-la fins a
-140 m i hi veieren clara la continuació
que, explorada al cap de setmana següent, va permetre arribar a Quatre Camins i recórrer els primers metres de la
Galeria Principal Avall, Amunt i Via de
1' Esperanca.
Des d'aleshores i fins a finals d'octubre,
cada cap de setmana, un equip rera un
altre, avancem en direcció al T.l, passant
per damunt de les vies fondes del sector
terminal d'aquesta cavitat. En aquest
camí, sols un obstacle seriós ens retardara: I'Escalada Olímpica que obliga un
equip a retirar-se. Finalment, la darrera
punta explora la Via Cua de Cavall. Es
I'últim intent d'enllacar de manera rapida
amb el T.l, cosa que no s'aconsegueix.
El cap de setmana següent la boca de
I'avenc ja es coberta de neu i les exploracions romanen, així com el material instablat, esperant I'any següent. En menys
de dos mesos, s'han explorat més de
3 km de galeries, i s'han topografiat
2.024 m, amb alguns punts baixos a
-435, -350, -324 i -322 (anteriorment
anunciats com a -430, -330, -323 i
310 m).
A Barcelona, durant tot I'hivern, es fan
plans i preparatius per a la campanya del
87; una campanya d'estiu en la qual tenim la seguretat de fer el mil. Cúnica cosa
que resta és decidir com fer-lo. Es deci-
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deix anar de primer a buscar I'enllac amb
el T.l-Santa Elena i, un cop aconseguit
aquest, rematar-ho enllacant amb I'S.1: un
enllac que es veu més senzill i proper.
El dia 1 d'agost de 1987, instal.lem un
campament a les plataformes d'Año, molt
a prop de la Dolina Gelada. I I'endema
mateix, un equip ataca la Galeria Avall del
Cami de I'Ara. Malgrat avancar un bon
tros, no s'aconsegueix enllacar amb el TI.
La galeria, pero, continua endavant i el
corrent d'aire marca sense cap mena de
dubte el camí a seguir. Mentre preparem
un altre atac al fons, decidim enllestir allo
de I'enllac amb I'Avec S.1. I el dia 4
d'agost, dos membres de I'equip entren
a la cavitat per explorar i topografiar la
part superior de la Via de I'Esperanca,
fins arribar al Iímit de 1'E.C.G. de I'any 83.
La seva sorpresa és majúscula en arribar a Quatre Camins i veure, al fons del
primer pou de la Via de I'Esperanca, dos

a

500 m D E GALERIA EXPLORADA

Flanqueig i instalacio de cordes lixes a la capcalera del pou que hi ha abans de la galeria ,,deispatinadors~,.
(Foto: Jordi Borras).
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llums que reclamen que se'ls hi tiri una
corda i ens pregunten qui som i d'on venim. Un cop aclarits aquests extrems, els
nostres davallen el P-28 i, a -276 m
(-470 m del sistema), es produeix una
trobada historica entre dos membres de
IIE.G.C., que ja feia tres dies que eren a
I'interior de la cavitat, i dos de IIE.R.E.,
que ni tan sols feia tres hores que hi eren.
Sense nosaltres saber-ho, els companys
de 1'E.C.G. havien repres els treballs a

heus aquí el perque de les seves preguntes. Després de les fotos de rigor, I'equip
de 1'E.R.E. continua avaii, mentre que el
de 1'E.C.G. puja el pou i, acompanyat per
equip de 1'E.R.E. que recollia daun
des geologiques, va visitar un sector de
la Galeria Principal. També van reconeixer el sector inferior de I'Avenc del Camí
de I'Ara per on, I'endema, a mig matí, van
sortir. D'aquesta manera foren els primers
a fer la travessa S.l-Camí de I'Ara.

da. Com que per accedir-hi caldria fer un
flanqueig delicat, es decideix enviar un
tercer equip per tal que investigui les possibilitats d'enllacar amb el T.l a través
d'alguna via secundaria. Aquest equip
acompleix la seva missió i explora alguns
centenars de metres de galeries secundaries, al sector final de la cavitat, sense
pero aconseguir el desitjat enllac amb
el T.1.

després de recórrer un tros de la Via que
1'E.R.E. ja havia explorat I'any anterior.
Si bé pera ells era evident que havien
entrat en una altra cavitat ja explorada
(rastres de pas, material instal.lat, etc.), no
sabien exactament de quina es tractava:

ba al que posteriorment s'anomena Pou
de I'Enllac o J.M. Gutierrez, que fou baixat fins al seu fons, on no hi ha cap esperanca de continuació. Aquesta sembla
obrir-se, en forma de finestra, a I'altre COStat del pou, a un nivel1 similar al d'arriba-

per acabat el campament.
Finalment, el darrer cap de setmana
d'agost, plantegem un doble atac destinat a resoldre d'una vegada aquest enIlac. Un equip entrara pel Camí de I'Ara
per topografiar la Via dels Patinadors i, a

500 m

DE GALERIA EXPLORADA

DELS PATINADORS"

més, Ilancar uns pots de fum que esperem serviran a I'altre equip, que entrara
pel T.l, per trobar I'enllac des d'aquesta
darrera cavitat. Com era previsible, I'equip
del T.l ni tan sols va ensumar el fum; pero
amb la superposició topografica 1/10.000
i el seu instint d'exploradors, en van tenir
prou per descobrir la continuació Iogica
de la Galeria Principal i, després
d'avancar-hi poc més de 300 m, arribar
al pou José M. Gutierrez a les 2:15 hores
del dia 30 d'agost de 1987.
L'enllac era fet. El Sistema Arañonera
era una sola gran cavitat amb -1.180 m.
de fondaria i mes de 26 km de recorregut. En aquel1 moment es recollien els
fruits de 15 anys de treball i esforcos.
Pocs dies després, els 11 i 12 de setembre, membres de 1'E.C.G. van fer la travessa S.l-Santa Elena, mentre que els espeleolegs de 1'E.R.E. feien les travesses
Camí de I'Ara-T.l i Camí de I'Ara-Santa
Elena.
Un cop aconseguits aquests exits, els

treballs, basicament dirigits a I'exploració
i topografia de la Galeria Principal Amunt,
no es van aturar fins a I'arribada de les
neus. Quan aixo s'esdevingué, 1'E.R.E.
havia topografiat 2.000 m de galeries noves al Camí de I'Ara, i portava el total topografiat a 4.024 m (5.000 m explorats)
que, junt amb les noves galeries explorades a I'S.1 per IIE.C.G., fan que el recorregut total topografiat al Sistema Arañonera ultrapassi els 26 km esmentats.
SITUACIÓ DE L'AVENC DEL C A M ~DE
CARA (A-31)
L'avenc del Camí de I'Ara (A.31) es troba al sector d'Año, al vessant Nord de la
Sierra de Tendeñera. Per accedir-hi, sortirem del final de la pista de la Vall d'Otal
i anirem directament cap el fons de la vall,
per un seguit de prats en pendent fins a
assolir la plataforma superior. Un cop allí,
ens caldra arribar fins a la Dolina Gelada, al peu mateix de la Peña de Otal o de

Arañonera.
La boca de I'avenc es troba just en el
contacte entre la tartera i la base dels cingles de les Crestas de Otal, uns 150 m a
I'Oest i uns 50 m per sobre del fons de
I'esmentada Dolina Gelada. La boca, molt
característica, és facilment localitzable
des del petit relleu que tanca la dolina pel
costat Nord.
DESCRIPCIÓ DE L'AVENC DEL CAMI DE
CARA: DE LA BOCA FlNS ALS PUNTS
D'ENLLAC AMB LA RESTA DEL
SISTEMA.
- CAvenc

Si no fos pel corrent d'aire que en surt,
ningú no donaria cinc centims pel Camí
de I'Ara, una cavitat que s'obre a I'exterior amb aspecte de mina. L'entrada no
és gaire engrescadora: una galeria descendent, amb el terra ple de blocs i ocupada, al primer tram, per una congesta

que,durant I'hivern, i de vegades també
durant I'estiu, obtura absolutament
I'avenc.
Al final de la diaclasi, al peu de la
tartera que amenaca constantment
d'obstruir-la, hi ha la Porta Petita, una gatonera on el corrent d'aire pot arribar a
apagar-nos la flama del carburer. Ja passada, trobem la continuació del meandre
amb un pou de 7 m i diversos ressalts i
blocs encastats, fins arribar a La Gatera,
un pas baix de 7 m de longitud, forca incomode quan hem de travessar-lo amb
material. Més enlla, ens caldra davallar
per un altre ressalt, per arribar, després
d'un brusc gir de gairebé 180 graus, a la
capcalera d'un pou de 55 m, a la cota
-63,5 m. Tot aquest.meandre d'entrada
té per sostre un pla d'estrat rigorosament
pla i fortament inclinat en direccio Sud.
Enclastat a I'entrada del pou, hi ha un
bloc de bona mida ,que ens amenacara
durant tot el descens. (Per sort, sembla
ferm; i hem desistit d'intentar precipitar-

lo cap avall.)
A la següent vertical, podem accedirhi per una estretor des de la base de I'anterior o pendolejant a la dreta pocs metres abans d'acabar el descens. Aquest
P-18 tampoc no cal baixar-lo completament. Fent un pendo1 a ma esquerra, arribem en una galeria, a la qual també es
pot accedir remuntant des de la base del
pou. En aquest nivell, hi ha diverses galeries laterals que acaben en pous i estretors; malgrat tot, el corrent d'aire que
ve de la via principal ens indica sens dubte quin és el camí. Cal, doncs, remuntar
la galeria fins a la Balconada del Corcó
(-115 m), al damunt del pou del mateix
nom, de 44 m de fondaria i de grans dimensions.
A la base d'aquest comenca una Ilarga rampa de grans dimensions, amb un
pendent mitja de 45 graus, interrompuda
per diversos ressalts (R-4, R-4, P-11 i R-4),
que acaba a -203 m, on per un pas baix
a ma dreta connecta amb un meandre de
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dimensions més reduides. Aquest, clarament estructurat sobre una de les falles
NNOISSE, típiques del sistema, es desfona uns metres més endavant, alhora
que una aportació d'aigua (variable, segons la climatologia externa), cau des del
sostre. Cal continuar avancant per unes
cornises fins a sortir a la part alta d'una
sala, a la qual baixarem per un P-7 fins
a un repla i per un P-13 fins al fons. La
continuació es troba remuntant el caos de
blocs, i esmunyint-se entre ells mentre
que, uns 10 metres per damunt nostre, hi
ha El Vigilant, un immens bloc enclavat,
arnb un volum superior als 350 m3. Passats els blocs, avancem per un fals pis en
una galeria adiaclasada que, cap al final,
presenta dos nivells superposats. Ambdós donen a la Galeria Principal, a I'indret anomenat Quatre Camins, a la cota
-235,5 m.

1

- La Galeria Principal Avall

Des d'aquest Iloc, són efectivament

quatre les continuacions possibles. Una,
és aquella per la qual hem arribat aquí;
a la dreta, trobem la continuació amunt
de la Galeria Principal; en front, la continuació avall de la mateixa galeria, en direcció al T.l; i una mica a I'esquerra, i entre els blocs, un pou que ens porta a la
part alta de la Via de I'Esperanca i a I'enIlac arnb I'Avenc S.1.
El primer tram de Galeria principal Avall
continua estructurat sobre una falla
NNOlSSE i presenta diversos pous oberts
al sol, en un dels quals cal fer ús d'un curt
passama. A uns 50 m de Quatre Camins,
trobem un pas baix, on es fa evident el
fort corrent d'aire que circula pel sistema;
i 70 metres mes enlla, arribem a La Cantonada, on la galeria fa un brusc gir cap
a I'Est. La forma de la galeria canvia, i
adopta una secció en forat de pany. Nosaltres avancem pel fons del meandre,
d'una amplada que varia entre 1 i 4 m, i
ens veiem obligats a superar dos amuntegaments classics d'una notable dimen-

sió. Fins aquí, la galeria és sensiblement
horitzontal; des de Quatre Camins només
hem baixat 13 m, i ens trobem a la cota
-248. Pero, un cop superat el segon
amuntegament, el pendent augmenta fins
a deixar-nos, a -268 m, al peu d'un intens degoteig que sembla provenir d'una
galeria superior. Aquests 20 m es guanyen arnb diferents desgrimpades; en
especial, una de 6 m per I'interior d'un estret meandre que s'encaixa al sol.
En aquest punt, la galeria es fa horitzontal i redueix les dimensions, per I'existencia d'un nivel1 superior. Es un dels
pocs llocs de la cavitat on es presenten
formes reconstructives ben desenvolupades, pero sense gaire espectacularitat.
Pocs metres més enlla, connectem arnb
una galeria molt més gran (6x4 m) de
secció arrodonida i arnb importants diposits sorrencs. Seguint-la, anem a parar a
la capcalera d'un P-50 que porta a una
gran sala, a -324 m, arnb diverses continuacions, que han estat explorades pro-

Un equip es prepara per entrar a I'avenc del Carní de I'Ara. (Foto: Antoni Ingles).

visionalment fins a una cota aproximada
de -350 m. Pocs metres abans del pou,
la galeria per on anavem gira cap el Nord
i remunta uns metres fins a situar-nos en
unes cornises al damunt de I'esmentat
P-50, el qual franquegem gracies a un passama. A I'altre costat, i encara ajudats per
la corda (no imprescindible), remuntarem
10 m per un fort pendent fins arribar en
un sector més horitzontal, amb el sol format per argiles compactades.
D'aquí surt I'anomenada Galeria dels
Patinadors, en la qual, de moment, s'han
remuntat uns 50 m de desnivel1 en direcció NNO fins a la cota -207 m. Aquesta
galeria presenta un sol recobert per argiles i seccions de tipus freatic.
La continuació de la Galeria Principal
és forca torturada, amb nombrosos blocs
que caldra superar de diferents maneres,
i que fins i tot obliguen a instal4ar una corda per baixar en un P-7. A la sortida
d'aquest sector, hi ha I'anomenat punt 59,
on trobem una de les aportacions d'aigua
més importants a la cavitat. Com que és

I'única en un bon tros, és un bon lloc per
proveir d'aigua, repostar el carbur i fer-hi
un mos.
La continuació és mes horitzontal, amb
el.sol format per sediments fins i blocs
aillats; hi ha una galeria paral4ela en un
nivel1 lleugerament superior. Així, arribem
a -286 m, on comencen unes fortes rampes de sorra estalagmítica que ens deixen a la cota -320 m, des d'on la galeria torna a pujar cap acotes superiors. De
primer, cal pujar per un ressalt de 5 m, i
després per un pou de 17 m (I'anomenada .Escalada Olímpica») fins la cota
-248,5 m. Som, aleshores, al peu d'una
sala caotica, que encara puja més. Per
sortir-ne haurem de rappelar per un altre
pou. Aquest darrer, de sols 4 m.
Mes endavant, el conducte torna a baixar, amb el sol cobert de petits blocs, fins
aunpoude9mquedónaaccésenuna
sala amb un pou al sol pendent d'exploració. Superada aquesta, la galeria, que
adopta una forma de meandre parcialment sense fons, continua baixant fins a

la cota -340 m, on s'obre el pou d'entrada a la Via Cua de Cavall, el qual cal franquejar amb un passama. Superat aquest,
la galeria esdevé més horitzontal, amb el
sol cobert d'un bon gruix de sediments,
i torna a desfonar-se més enlla. Com que
la secció del conducte s'ha reduit molt,
I'aire hi circula amb gran violencia, cosa
que no hi fa gaire agradable I'estada.
Arribem, aleshores, en un pou d'uns
50 m de fondaria, al qual no cal baixar,
sinó que el podem superar per un passama a la seva part alta, ja que, si hi baixem, després haurem de tornar a pujar
pel fons del meandre fins al nivell de la
galeria, la qual, a poc a poc, es transforma en un meandre alt i sense fons. Nosaltres hi avancem per la part superior, al
damunt d'un fals pis de blocs, i baixem
per diferents pouets (P-6, P-5, P-3) fins a
un P-22 que ens torna a portar al nivell
del sol del conducte principal. Aquest continua amb dimensions més amplies, pero
al seu sol s'hi torna a obrir un meandre
que, finalmenl, s'aboca a I'anomenat Pou
de I'Enllac o José María Gutiérrez, d'uns
50 m de fondaria total.
Encara que hi ha el projecte d'instal4arhi un passama o una tirolina, actualment
cal remuntar el mateix desnivel1 per I'altre costat, fins a assolir la continuació Iogica de la Galeria Principal, anomenada
en aquest sector Galeria Ramón Gabriel.
Aquesta continua baixant amb un pendent forca regular, i el sol cobert de blocs
i sediments. En ell, s'obren diversos pous
i meandres que facilment enllacaran amb
algunes vies del T.l (Galeria Furriol, Via
dels Marcians, Via del pou de I'Aresta,
etc.) que, en aquest sector, es troben a
sota nostre. Finalment, arribem a les galeries ja conegudes de I'Avenc T.l, uns
metres per damunt de I'encreuament de
la Galeria Furriol amb la Via d'Escalada
(Galeria Principal).
Durant 13 anys, la clau del sistema havia estat, alla, a la part alta d'un ressalt
per on ningú mai no havia acabat de pujar. La historia comenca I'any 1974, quan
els equips d'exploració i topografia van
agafar una altra galeria, situada en una
cota inferior, com a continuació principal
de la cavitat. Des d'aquelles dates, centenars d'espeleolegs havien repetit I'itinerari sense adonar-se de la gran galeria
penjada; alguns d'ells, fins i tot havien
aixecat una nova topografia, sense veure aquesta continuació.

- La Galeria Principal Amunt
Des de Quatre Camins, aquesta comenea amb una rampa descendent, de
sediments, per després tornar a pujar fins
a recuperar la cota a la part alta d'un ressalt format per diversos blocs. Uns metres més enlla, la galeria creua un important con d'enderrocament, situat a la base
d'un pou allargassat d'alcada indeterminada. Sols passar-lo, el conducte es divideix en dos nivells superposats, amb
diversos pous i ressalts que els intercomuniquen. Amb aixo comenca una zona
més complexa, on són possibles diferents
itineraris fins a retrobar, uns metres més
endavant, la Galeria Principal. D'aquesta manera hem guanyat 20 m de desnivell, i ens trobem a la cota -215 m.
La galeria continua gairebé horitzontalment, amb el sol cobert de blocs i sediments i amb algunes arribades laterals
pel costat Nord, fins a trobar una important perdua d'aigües, que s'escapen per
un P-9 excavat al sol. Passat aquest P-9,
es repren la tonica ascendent i, després
de superar un petit caos, passem pel damunt d'un meandre profundament tallat
al sol. Així, arribem a la base d'un pou ascendent, a partir del qual, el conducte
principal s'estructura sobre un pla d'estrat. Ens trobem a la cota -196,5 m i,
aquest punt, és el Iímit actual dels treballs
topografics.
Més enlla s'han explorat uns 500 m de
galeries addicionals, d'una complexitat
cada cop més gran. Al sector final, es resolen en tres nivells superposats que, finalment, acaben obstruits per blocs, entre els quals s'escola un estimable corrent
d'aire. Cexploració d'aquest sector no es
pot donar per acabada mentre esperem
que, alguna de les continuacions pendents, ens permetin continuar avancant
cap als grans nivells de galeries fossils
de I'Avenc S.l (o, potser, més enlla).
- La Via de I'Esperanga

Com ja hem dit, s'inicia a Quatre Camins amb un pou de 28 m, encara que
també s'hi pot accedir tot davallant per entre els blocs, abans d'arribar-hi, un cop
passat el Vigilant; pero es més comode
fer-ho directament pel P-28. A la seva
base hi ha una sala triangular, amb un
pou lateral i una continuació clara al davant, per un P-9 i un P-18 que ens deixen
en una nova sala. Al seu costat Sud, ens
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caldra remuntar 6 m fins a una finestra
per tal de retrobar el camí de I'S.1. Per
sota d'aixo, la galeria, després de girar
cap a I'Oest, continua amb unes dimensions més reduides fins a fer-se impenetrable a -321,5 m.
- La Via Cua de Cavall

Centrada en aquesta via és un pou
allargassat de 60 m de fondaria. El primer
tram ens deixa 43,5 m més avall, en un
repla a la part alta d'un gran volum buit.
A la nostra esquena hi ha una via secundaria que, després d'un curt rappel(9 m)
i diverses desgrimpades per blocs, ens
porta a -399,5 m, on acaba absolutament curulla de blocs.
Al davant, el pou continua bastant inclinat i baixem 18 m fins a un con d'enderrocs, amb sorra i blocs de totes mides.
Al cap de pocs metres, ens trobem amb
una mena d'encreuament. Endavant, la
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galeria continua baixant fins arribar al
punt més baix de la via, a -4343 m, al
peu d'una alta cascada (la ~ C u ade Cavalb) que dóna nom a tota la via. Al costat Oest hi ha una sala lateral, de sostre
alt, i enfront d'ella comenca una galeria
en direcció Est. Aquesta presenta, poc
després de comentar, un ressalt de 4 m;
després cal remuntar un caos i baixar-lo
per I'altre banda amb fort pendent. Aleshores, cal escalar un ressalt no gaire facil, fins arribar en una sala estructurada
perpendicularment(NIS). Al costat baix hi
té un P-7 adiaclasat i reomplert de blocs,
del qual surt un lleuger corrent d'aire, que
ens permet assolir la cota -434 m.

LES TRAVESES DEL SISTEMA
Actualment, és possible combinar un
bon nombre d'itineraris entre les quatre
boques o grups de boques del sistema
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Arañonera. A més de la travessa T.l-Sta.
Elena, feta per primer cop I'any 1976 (la
qual ja es pot considerar com una cursa
classica), es pot arribar a aquesta darrera cavitat des de qualsevol de les boques
superiors: I'Avenc S.1 o el Camí de I'Ara.
També és factible fer les travesses S.1Cami de I'Ara o Camí de I'Ara-T.l, més
curtes pero no menys interessants i, sobretot, molt útils de cara a preparar una
travessa de més importancia.
Totes les travesses són curses mes o
menys Ilargues, d'una dificultat sostinguda, que poden posar més a prova la resistencia física de I'espeleoleg que les
seves capacitats tecniques, sense
menysprear pero aquest aspecte. A més,
les poques travesses que s'han realitzat
fins ara les ha fet gent amb un bon coneixement del sistema i, malgrat aixo, diversos grups s'han desorientat en algun
lloc del trajecte i els ha calgut una bona
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Enllac amb la via d'Escalada (T-1/Sta. Elena)
estona per adonar-se de I'error. Aquestes
dues raons fan que encara no es pugui
donar un horari valid per a les diferents
travesses, que dependra, per un mateix
nivel1 d'entrenament, del coneixement
que I'equip tingui, o no tingui, de la cavitat.
Un bon indicador per seguir I'itinerari
pot ser el corrent d'aire, el qual, en regim
estacionari d'estiu o d'hivern, recorre el
sistema sempre en un sol sentit. Aquest
indicador pot ser enganyós en primavera i tardor, quan I'equilibri termic interiorexterior pot fer canviar el sentit de circulacio, segons les hores del dia.
Pel que fa a les instal.lacions, podem
dir que, com a regle general, són fixes a
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la Galeria Principal, fins i tot a les parts
fondes de I'S.1, pero no a les cavitats d'accés (T.1, S.1 i Camí de I'Ara), on s'instal4en
i desinstalden segons les necessitats
d'exploració. Per tant, és convenient
assabentar-se del respectiu estat i de les
particularitats de cada moment, consultant 1'E.R.E. o 1'E.C.G. abans d'intentar
qualsevol empresa. Com a orientació sobre aquest tema, publiquem la fitxa d'instal.lació de I'Avenc del Camí de I'Ara, la
de la Galeria Principal entre aquest i I'enIlac amb la Grallera del Turbón (ambdues
inedites) i una fitxa d'instal.lació revisada
de I'Avenc T.l i de la Via dlEnllac. Aquesta darrera passa per una finestra, recentment descoberta, la qual, al bell mig del

gran pou final, ens evita I'antic sifó de
-455 m, i fa possible de fer la travessa
fins a Sta. Elena, fins i tot els anys en que
el sifó no es buida.
Creiem que la topografia que avui publiquem és prou detallada com per poder
seguir I'itinerari principal cense gaires
problemes, tenint sempre present la descripció que n'hem fet. Quant als altres
sectors del sistema, la cosa millor és consultar el Núm. 32 d'ESPELEOLEG (1981),
on se'n trobara la descripció i la topografia a una escala similar.
Només volem, encara, demanar una
mica de respecte al treball dels dos grups,
E.R.E. i E.C.G., que han fet possible
aquests enllacos, i al material instal.lat,
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Galeria principal, en el lloc anomenat (,La Cantonada.. (Foto: Carme Picañol).

A les rampes de I'avenc del Camí de /'Ara. (Foto: Carme Picañol).

Galeria Principal. A la capcalera del pou que hi ha abans d'arribar a la galeria .deis patinadorsl~.
(Foto: Antoni Ingles).

llarga i més fonda que hagin explorat mai
íntegrament els espeleolegs catalans. I es
la rnés fonda, completarnent explorada
per equips, de I'Estat espanyol. Un cop
més, I'espeleologia catalana es col4oca al
capdavant de I'espeleologia peninsular.
Pero, malgrat la importancia de I'exit,
aquest no és el punt final: és un nou principi. Si be I'objectiu principal, fer els
-1.000 m, ja esta assolit, queden moltes
coses a fer dins del sistema,
Potser el primer pas és arribar als
30 km de recorregut, possiblernent a la
propera campanya 1988. Una campanya
en la qual, a més d'explorar alguna via
fonda, esperem (si podem superar-hi el
caos final) enllacar la Galeria Amunt del
Camí de I'Ara i la Galeria Principal de
I'Avenc S.1 en el sector de La Falla. I qui
sap si també hi enllacarem alguna altra
cavitat ja coneguda, o alguna boca nova.
Es segur que un sistema tan extens ha
de tenir més boques. Ara be, potser sera
més difícil que siguin mes altes que I'S.3,
ja que no hi ha gaire muntanya per damunt de la cota 2.500 i, a mes, els cims
de les crestes d'Otal i la mateixa Peña
Otal no son en calcaria sinó en gressos.
Pero tampoc no és escrit enlloc (i en tenim exemples propers) que no hi puguin
haver boques en els gresos.
A I'altre extrem del sistema, no sembla
haver-hi cap possibilitat de guanyar desnivell. La galeria mes fonda de Sta. Elena es troba al nivel1 de la surgencia; i una
eventual desobstrucció (que es preveu feixuga i difícil) no permetria guanyar fondaria. Si bé, Ilavors, el desnivel1 de la travessa igualaria el de la cavitat.
1, després, Lfins on pot arribar el Sistema Arañonera? Amb la seva extensió actual, no és exagerat parlar d'un recorregut futur a I'entorn dels 50 km, amb
algunes boques rnés. Pero aquesta hipotesi es pot veure totalment superada si
aconseguim forcar I'extrem superior de la
Galeria Principal a I'Avenc S.l (un sector
al qual fins ara hem dedicat molt poca
atenció) i acostar-nos al pic de Tendeñera o, fins i tot, anar rnés enlla.
Queda, doncs, molta feina a fer, que depen només de les nostres voluntat i constancia.

Nota: Algunes de les dades i afirmacions
de I'anterior article, escrit a primers de
1988, han estat superades o desmentides
pels resultats de la darrera campanya del
1988. Pera rnés informació, en aquest aspecte, consulteu I'apartat Espeleo-nwes
d'aquest matek ESPELEOLEG.
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nuava i que no tenia pas ganes d'acabar-se.
Algunes entrades mes van ser necessaries per tal d'arribar-hi a I'acabament, tot rebentant dues estretors, superant un altre sifó i progressant per
zones vertaderament agradables i, encara més, molt boniques.

La nova galeria de la
Cova del Serrat del Vent
Tavertet (Osona)

ESPELEOMETRIA
La llargada d'aquesta nova galeria
es de 735 metres, amb un desnivell de
56 metres que, sumats a les dades
anteriors, donen un recorregut total de
4.273 m, a la Cova del Serrat del Vent,
amb un desnivell maxim de + 215,5 m.
Per tant, actualment esta catalogada
com la cova de mes recorregut mllndial, i la tercera en quant a desnivell
entre les excavades en gres.
Cal dir que, una vegada feta la
topografia i situat el seu punt final a
I'exterior, es pot apreciar que tan SOIS
manquen uns 140 m lineals per enllaqar amb I'avenc del Rocallarga (1.126
m.s.n.m) de - 5,5 m.p., descobert al llit
d'un torrent que mena del Puig de
Cortils al de Rocallarga. El desnivell
entre el punt mes elevat de la cova i el
més baix de I'avenc és, tan sols, de
8,5 m!
Les aigües que s'infiltren per
aquest avenc van a sorgir directament
al punt final de la Galeria Granollers.

Jordi lcart i Castelló (*)

L'any 1979 fou, per a tots, una agradable sorpresa I'exploració
de la cova del Serrat del Vent per part dels companys del G.I.E.G.,
de Granollers. Amb els seus 3.216 m, es convertia en la segona de
Catalunya (veure ESPELEOLEG n? 31).
Anys després, la remullada descoberta de la galeria Granollers
ha fet augmentar-ne el desenvolupament a 4.273 m. Es converteix,
així, en la cova més gran del mon excavada en gressos.
Si ens hem de remuntar en la
historia, haig de dir que ha plogut molt
des de Ilavors, i que una multitud de
sortides s'hi han fet des de la data del
descobriment d'aquesta cavitat, a finals d'agost de 1979.
Pero la responsable d'aquest exit
ha estat la persistent.tasca d'exploració. L'acurada topografia ha ajudat
molt a fer-hi els treballs d'investigació
(dels 2.600 metres inicials, als 3.216
posteriors); despres de diverses galeries, anavem progressant als 3.478, i
actualment, amb la nova Galeria Granollers, als 4.273 metres.
Sigui com sigui, mai no ens hem
quedat aturats davant una estretor o
un sifó, i quasi sempre ens ha donat
bons fruits la superació d'aquell pas
que, de bell entuvi, presentava certes
dificulats.
DESCOBRIMENT DE LA ((GALERIA
GRANOLLERS))
Pel novembre de 1984, dos membres del GIEG, en tornar d'intentar
forcar un pas a la galeria del ((Supositori)), a les parts superiors de la cavitat (sense exit), van introduir-se per
una estreta diaclasi per on sortia aigua, per intentar de ((provar sortn. Com
sempre, i com ens ho deia un company, les coses estretes es deixen per
a I'ultim, per a la ((calderilla)),o xavalla
(com cal dir-ne).
Pero aquella entrada va donar bon
fruit. Sense material adequat exploraren els primers trams inundats, van
superar el sifó i en seguiren un bon
tros; s'adonaren que la galeria conti-

(7 (G.I.E.G. de

Granollers)

EIS primers 80 metres són per un seguit de
passos estrets i inundats. (Foto: Jordi Icart).
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Podria dir que, durant I'exploració
d'aquesta nova galeria he gaudit (i
patit!) de moments molt variats, com
mai no havia experimentat en cap altra
cavitat.
Des de treure un company amb un
grau d'hipotermia important, fins a fruir
d'una exploració tan espectacular com
és aguesta.
Es recorreguda també, com la resta de la cavitat, per un curs hídric, i
aquests primers trams presenten una
difícil i comptexa exploració, ja que la
continua progressi6 per marmites,
passos estrets inundats i, fins i tot, la
immersió per superar un sifó, condicionen molt I'explorador.
Per trobar I'entrada d'aquesta galeria, cal entrar per les boques superiors fins arribar a la ((Cruilla)),on girarem a la dreta, aigües amunt; i, tan
sols a uns 7 m, trobarem una petita
bifurcació: la dreta, es la galeria del
((Supositori)); I'esquerra, una estretissima diaclassi, es la Galeria GranoIlers.
A continuació d'aquest inici, cal
prosseguir per un seguit de passos
estrets, baixos i inundats, i per fondes
marmites, com a tonica general, fins
arribar al sifó. al cat, de 314 d'hora
d'exploracio, tot hi h'avent recorregüt
tan SOIS83 m; aixo evidencia la dificul-

tat abans descrita.
Una colada superior enmig de la
galeria és la responsable d'aquest
tram sifonant. Petit sifo de tan SOISun
metre de recorregut; pero, agreujat per
I'estretor que presenta (0,60 x 0,45 m),
fa que per a alguns es converteixi en
una llarga travessia. Atenció a la fredor
de I'aigua (de 4O a 8O, segons I'estacio)
i al carburer, perque es pot enganxar
durant la superació.
Un lleuger engrandiment de les
dimensions de la galeria fa mes rapida
i comoda la progressio. Les marmites i
els passos inundats han minvat, fins
arribar als 180 m des del seu inici, on
la galeria s'aixampla de sobte i adquireix unes proporcions considerables.
En aquest punt, cap a I'esquerra hi ha
una galeria superior seca, farcida de
sediments, de 80 m de recorregut.
Seguint riu amunt, gaudim ara d'una morfologia molt mes gran que les
anteriors: grimpem i desgrimpem per
entre blocs, pugem per grans diposits
de sediments i voregem el riu, amb
unes amplades de galeria d'entre 2 i 5
m. Hem de reconeixer que aquest tram
és un dels mes bonics de tota la cavitat, ja que I'abundant proces litogenic
ho deixa ben pales; sobretot a la zona
de la ((Sala de la gran colada)), on hi ha
dos pisos: I'interior es per on transcorre el riu, i es d'una gran bellesa.
Cal prosseguir tot seguit per un
tram relativament estret, fins arribar a
la sala dels gorgs. D'aquí, i un cop
superat un petit desnivel1 de 2,5 m,
anomenat el ((Salt de I'angel)), la cova
torna a canviar, de sobte, i guanya ara
una forma mes diaclasada i forqa estreta que, al cap de 105 m, es transforma una altra vegada en una altra zona
completament inundada, on de bon
principi hi havia una gran formació que
tapava la galeria, i formava un altre
sifó. Gracies a grans treballs de desobstruccio, ara ja no existeix aquest
sifó, pero el pas es forqa inundat.
A partir d'aquí, un altre pas, el del
((Bloc)), ens va obligar a treballar mig
sumergits per tal de treure del bell mig
de la galeria un bloc enclastat, d'uns
70 kg. Una vegada acabats aquests
treballs, prosseguirem endavant només 4 m, on les aigües provinents de
I'avenc del Rocallarga, sorgeixen per
un estret conducte taponat per sediments, punt i final d'aquesta Galeria
Granollers.
Les dades aportades per aquesta
galeria sobre I'evolució i formació d'aquest important fenomen espeleologic,
juntament amb les ja recopilades amb
els companys de I'ERE del CEC i de
I'ECS de la EU Sabadell, van ser descrites i exposades al Simposi sobre el
((Carst en roques detrítiques»,durant el
IX Congres Internacional d'Espleleologia celebrat a Barcelona I'agost de
1986.

(Pis inferior en la "Sala de la Colada,,. Una de les parts rnés boniques d'aqueata cauitat. (Foto: Jordi lcart).
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Ja a les parts grans, hi ha aquesta galeria fossil superior, d'uns 80
metres de recorregut. (Foto: Jordi Icart).
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Avenc de la Mina Berta (FO~O:
Jordi Llorei).

O de la serra de Collserola, un massís
paleozolc arnb suaus relleus paral.lels
a la Costa mediterrania, la maxima alcadaidel qual la té al Tibidabo (antic
Can Erola), amb 512 m.
Per arrlbar a la boca principal
(boca d'extraccio, nivel1 3er.), s'agafa
la carretera Mollns de Rel-El PapiolRubí. Entre aquestes dues darreres
poblacions, a I'alqada del Km 6,8
aprox., una desviació a la dreta creua
per sota I'autapista 630 i ens porta a
les instal.lacions de la pedrera i de la
mina. Per acostar-se a la part alta de
la serra de Roques Blanques -uns 60
metres per sobre la carretera-, cal
prendre la pista privada que mena a
Can Domenec. A uns 150 metres després d'aquesta propietat, i just al Iímit
superior del front d'avenq de la pedrera, trobem una altra masia mes petita.
Molt a prop d'alli, s'obre la boca superior de I'Avenc de la Mina Berta i altres
accesos verticals -un d'ells per la caseta del pou mestre de I'ascensoraixí com I'entrada horitzontal al primer
nivell.
HISTORIA

L'explotació de la mina s'inicia, el
1900, arnb la recerca de galena argentífera. A mesura que avancaven els
treballs, els costos de I'obra no es
veien pas compensats per la minsa
quantitat de plata obtinguda. La prospecció va anar guanyant fondaria, tot
cercant millors perspectives a nivells
inferiors, fins abandonar-se el projecte
per manca de resultats rendibles.
El 1914, aprofitant el benefici addicional obtingut per importants troballes
d'esfalerita i fluorita (1916-18), s'hi
reempregueren les activitats mineres,
la qual cosa permeté subvencionar la
recerca de plata, cada cop mes profunda. Finalment, una barrinada topa
arnb una important bossa d'aigua sub-
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terrania, que ascendí violentament pels
pous i inunda, un darrera I'altre, els
pisos inferiors. Així, el 1927, s'atura de
nou I'explotació i amb ella acaba, definitivament, la quimera de la plata.
Són ja els anys 50 i 60 quan,
després d'un modest intent de continuació I'any 1936 -abandonat immediatament-, torna a funcionar la mina.
Aquesta vegada, el material cobejat
és, basicament, la fluorita. Es aleshores quan té lloc el buidat sistematic de
les bossades mineralogeniques: els
obrers acondicien parcialment els
trams naturals i excaven amunt i avall
les diaclasis en unes condicions -ens
imaginem- forqa precaries i arriscades
per a uns professionals acostumats a
conductes rectilinis i pous artificials.
Al comenqament dels 60, Joaquim
Montoriol, geoleg i espeleoleg, s'interessa pel jaciment. Amb una bomba
extractora potent, fa buidar el quart
nivell de la mina i, junt arnb el 3er.,
I'estudia detalladament. Realitza una
completa analisi mineralogenetica i estructural (10) i explora, grimpant de
baix a dalt, algunes de les bossades
d'aquests dos pisos.
A principis del 1986, I'activitat a la
mina es nubla. El tercer nivell és vlgiiat
i perfectament arranjat, amb llum elec-

trica I una xarxa de tuberles que, mitjancant bombes, aprofiten I'aigua subterrania corn a darrera explotacid minera. A I'exterior s'ha obert una pedrera que treu granit just per sobre d'aquest tercer nivell. La resta de la mina
es troba inundada o en un total abandó.
Grupets de joves afeccionats a les
coves visiten, asporadicament, les boques superiors naturals properes al
primer nivell. Es arnb ells que, arnb
sorpresa, ens endlnsem per vegada
primera per unes galeries arnb formes
tipiques d'sxdetxes tectisniques pero
que, curiosament, presenten unes
mostres evidents d'activitat humana.
Es el desembre de 1986. Molt poc
després, la nova fase d'avenc de la
pedrera atura de ple els nostres treballs.
DESCRIPCIÓ BE LA MINA BERTA
El complex artificial consta d'un
minim de cinc pisos escalonats. De
dalt a baix son:
El ler. nivell, que s'obre a uns 20
metres per sota del Pla de Can Domenec i que, en la actualitat, esta parcialment obstruit pel recent avenq de la
pedrera. Era el mes curt i, practicament, tot el seu recorregut apareix en
la nostra topografia (GR5). Comunica
arnb I'exterior per una boca horitzontal
i tres pous (un d'ells seminatural). El
central és ((pou mestren, on abans hi
havia I'ascensor que enllaqava tots els
pisos arnb la superficie.
La galeria principal d'aquest primer nivel1 conté dues bossades: una
de petita (P-7) i I'altra molt més fonda i
vertical, que no ha estat explorada per
nosaltres (PX). Per una galeria lateral
s'accedeix a I'Avenc de la Mina Berta,
a I'alqada de la seva cota -20 i just a
I'inici de la vertical de 35 m.
El 20n. nivel1 es desenvolupa entre 15 i 20 m sota el tercer, i s'hi pot
accedir per un pouet exterior situat a
uns 100 metres a I'est del pou de I'ascensor.
Hi ha una altra branca de galeries
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a la mateixa alcada d'aquest segon
nivell, que es troba 1 km. aproximadament desplacada del primer i del front
de la pedrera. Té pocs centenars de
metres, arnb ramificacions sense continuitat ni importancia. Presenta una xemeneia que desemboca a la superficie,
i un pou tapat per una planxa de
formlgb que, se suposa, comunica
arnb el tercer nivell. També hi trobem
un altre pou -que condula al quart
nivell- cornpletament inundat per un
sorprenent dipbsit local d'aigües subterranies, situat a mes de 40 metres
sobre el nivell de base de la riera de
Rubí.
El 3er. nivell (la. planta, segons
MONTORIOL) es el mes important, ja
que conta la galeria d'extraccio arnb
sortida horltzontal a I'exterior, a I'alcada de la carretera. A part d'estar travessat pel pou mestre, n'hi desemboca
un procedent del segon nivell, i s'hi inicia si mes no un altre que comunica
arnb els pisos inferiors. Es desenvolupa a uns 40 m per sota del primer nivell i inclou la base de I'important bossada que hem anomenat Avenc de la Mina
Berta, a -60 metres de la seva boca natural.
Segons MONTORIOL, en aquest
tercer nivell hi ha cinc bossades ascendents més (una de les quals, com a
mínim també comunica arnb la xarxa
horitzontal de I'avenc), tres de descendents i una que s'estén amunt i avall
de la galeria, arnb una alcada total
superior als 30 metres.
El 4art. nivell (2a. planta, segons
I'autor citat), esta inundat -com el cinque, del qual desconeixem cap detalli s'hi accedeix des del tercer per dos
pous artlficlals -un, el pou rnestre, que
tamb6 condueix cap al cinque i que,
segons MONTORIOL, conté quatre
bossades.
DESCRIPCI~I SEQUENCIA
ESPELEOGENETICA DELS TRAMS
NATURALS: L'AVENC DE LA MINA
BERTA

A la nostra primera visita al complex, vam entrar-hi per una boca natural -possiblement I'única o la més
alta- situada uns 20 m sobre el primer
pis, i molt a prop de la caseta exterior
de I'ascensor del pou mestre.
Vam baixar per un seguit de sales
i diaclasis paraldeles, fins assolir una
¡larga esquerda a I'alqada del primer
nlvell (que llavors no varn veure). Continuant cap a I'oest vers el fons, vam
trobar una vertical d'uns 30 metres
(possible bossada que puja des del
sostre del tercer nivell) (PZ). Anant
enrera, i just en el punt de confluencia
arnb una ramificació del primer nivell,
nombrosos ponts de roca i acumulacions de blocs i sediments encaixats
en les parets en oferien diverses bo-
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Avenc de la Mina Berta. (Foto: Jordi Lloret).

ques per a descendir per un nou pou
-1leugerament inclinat- de 35 metres.
Al fons, i després de pujar un con
d'enderrocs, baixem per un altre tram
vertical (P8) i ens trobem al bell mig de
la galeria del nivell tercer, al costat del
pou intercomunicador arnb el quart.
Seguim uns 300 metres per la rectilinia
galeria d'extraccio i arribem a una porta exterior. Es tancada, pero es pot
obrir des de dins ... Davant nostre, a
menys de 30 metres, I'autopista B30.
Tornem en bicicleta fins a trobar la
nostra corda i ascendim a I'exterior.
Comencem a continuacio la topografia
del primer nivel i bategem el sector
natural parcialment explorat com
Avenc de la Mina Berta. Pero encara
resten pous per baixar-hi (PY), sense
comptar les nornbroses bossades que
hem pogut llucar al tercer nivell.
A la següent visita al complex, tot
esta canviat: I'entrada de la cavitat
s'ha volatitzat. Sols resta un forat a la
paret de la pedrera, inaccesible a cau-

sa dels blocs inestables que s'hi han
acumulat per les volladures del dia
anterior. Les altres boques verticals i
horitzontals del primer nivell també
han estat obstrui'des en punts determinats i hi impedeixen la progressió.
Amb I'ajut del propietari de Can
Domenec (a qui agraim les utilíssimes
explicacions), localitzem el segon nivell
i, decepcionats, descobrim que, actualment, no té comunicacio viable arnb la
resta de la mina. Així s'acaben, de
moment, les nostres exploracions a la
xarxa d'avencs de la Mina Berta.
Les dades preses per nosaltres en
els trossos explorats coincideixen arnb
la descripció feta per MONTORIOL de
les bossades que visita. Orientació general E20N fins E40N. Bussaments
des de la vertical absoluta fins els 70°.
Amplades d ' l a 5 metres. Alcades (o
fondaries, segons des d'on es consideri) de 5 a 35 m. Recorreguts horitzontals maxims de 24 m, si bé nosaltres, en accedir a les bossades des de
la part superior i seguir les fissures

paral.leles que s'intercomuniquen a diferents nivells, hi hem pogut totalitzar
una projecció horitzontal superior als
100 m. (Es presenten, a la topografia
annexa, arnb GR2 i les reserves que
aixo implica).
Finalment, adaptem de MONTORlOL la seqüencia espeleogenetica de
I'Avenc de la Mina Berta i del conjunt
de bossades en general:
ler.: Fracturació del granit monzonitic, arnb formació de les esquerdes,
trituració i diposit milonitic. Aquesta
seria la fase espeleogenetica.
20n.: Vaporització de I'aigua continguda a la roca, a conseqüencia de la
transformació en calor de I'energia
mecanica produ'ida pel procés anterior.
Aquest increment termic afavoreix la
precipitació de diposits minerals, i s'hi
fossilitzen les diaclasis.
(Per aquest procés, I'autor esmentat refusa la possibilitat que hi hagués
intervengut cap corrent d'aigües termals que circulen, subterraniament, als
peus de la Serralada Prelitoral, al sector de Sant Cugat-Rubí. A mes, la
coincidencia de I'orientació dels filons
de milonita i de bossades minerals
arnb la d'importants falles que ai'llen la
depressió Valles-Penedes, li permeten
considerar-les com un fenomen satellit d'aquestes, i deduir que aquests
procesos es van desenvolupar durant
el Mioce i part del Plioce).
3er.: Excavació artificial dels diposits minerals, netejant-hi els Ilavis granítics de les esquerdes, arnb la cual
cosa tornen a ser penetrables.
PSEUDOCARSTIFICACI~
EN GRANITS

A I'Estat espanyol no s'han descrit
massa forats en granit, tant per la
dificultat intrínseca que aquest material
ofereix (en general) davant els mecanismes espeleogenetics, com per I'escas interes que els espeleolegs mostrem pels massissos granítics. Podriem citar, sense aprofundir gaire en
el tema, la Cova de les Orenetes (La
Roca) i la Cova de les Encantades o
Forat de les Bones Dones (Cabrils)f6),
totes dues al Barcelones i de minses
dimensions.
A la resta del món, passa una
cosa semblant, si bé els nous i interessants descobriments i estudis d'aquests fenomens contribueixen a millorar-ne el coneixement.
Fa vint anys, els principals tractats
d'espeleologia i carstologia tan sols
esmentaven, com a curiositat, I'existencia de petites cavitats en granit formades per erosió eolica, abrasió marina i altres processos espeleogenetics
irrellevants. Actualment, es coneixen ja
unes cinc coves que superen el quilometre de recorregut (quatre als EUA i

5

2

2
Avenc de la Mina Beria. (Foto: Jordi Lloret).

una a Suecia); la més llarga és la
T.S.O.D., Cave (Estat de Nova York)
de 3.977 m; i, la més fonda, la Greenhorn Cave (California), arnb 152 m de
desnivell(*).
Si bé les cavitats granitiques de
mes envergadura presenten una genesi tectonica (com les bossades de la
Mina Berta, pero sense mineralització),
també n'hi ha d'altres d'origen diferent. Per una banda, les originades per
la disgregació del granit, per erosió de
les diaclasis i posterior fragmentació:
són les clasiques coves formades per
espais buits, sota i entre acumulacions
de blocs (((bouldercaves)))(ll).I un altre
grup: les excavades per accions corrosives i erosives que han originat autentiques galeries i canyons subterranis,
arnb morfologies vadosas sirnilars a
les d'un tipic endocarst calcar¡('). Fins i
tot, a Stara Planina ( ~ u l g ~ r i a ) (la~dis),
solució per aigües agressives del granit previament fragmentat arriba a generar fenomens fins ara únics: formes
carstiques superficials (dolines) en
aquest material.
A mes de Catalunya, Suecia, EUA
i B~ilgaria,també s'han estudiat cavernaments granitics a Anglaterra, Australia, Brasil, Noruega, Guiana i Portugal,
entre d'altres.
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La cova de I'lbón
de Mallaruego
Valentí Zapater

A I'igual que s9esdev6en altres Ilocs, on ja hern treballat, la

cava de I'lbcin de Mallaruego és una cavitat formada per les
aigües provinents d'un estany. La seva proximitat a la cova
d'Ordiao (Espeleoleg 33), que tambe es de les que es troben en
aquest Gas, feu que ens hi fixessim ja fa anys.
La llarga aproximaciti i el fet que ja hagues estat explorada
per companys de la S.I.E., I'any 1971, han fet posposar tant de
temps la nostra visita.

L'1b6n de Mallaruego, del qual és
sobreixldor natural la cova, es troba a
I'Est de la val1 de Panticosa, i al nord
del col1 de Tendeñera, pas obligat entre
Panticosa i la val1 de I'Ara.
Coordenades: x = O0 11' 46" a 1,O
de Greenwich
y = 42O 42' 3 5
z = 2.430 m.s.n.m.

Des d'Osca, agafem la carretera
C-136 (que passant per Sabindnigo i
Biescas es dirigeix a Franca) i la deixem a I'alqada de I'embassament de
B~ibal,per agafar la que puja al Balnearl de Panticosa. Abans del punt quifometric 18, ens desviem a la dreta per
una plsta que, desprbs d'una forta pujada inicial, seguelx amb pendent mes
suau pel vessant dret del riu Bolatica.
Quan la pista el creua, hem de deixar el
cotxe 1 agafar forces per pujar, caminant, els 1.O00 m de decn~vellque ens
separen del nostre objectiu. El cami
surt a I'esquerra de la pista, tot just
després de creuar el riu; es molt clar
fins al refugi de la Mallata de Yenefrito,
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on creua a la vessant nord del barranc i
es fa més perdedor. No obstant, el
camí (que se segueix molt més facilment de baixada) ens dura, salvant
unes costes forca dretes, fins a un
sector de plans al NO de I'lbón de
Mallaruego. (Es aconsellable la utilizació del mapa de la zona.)
EXPLORACIONS
Aquesta cavitat ja va ser explorada
i topografiada parcialment, el mes d'agost de 1971, per un grup d'espeleolegs de la S.I.E. del C.E.A.
Quinze anys despres (13-15 d'agost de 1986) un equip de 1'E.R.E. del
C.E.C. I'ha tornat a explorar, i n'ha fet
una topografia mes completa, amb galeries no reflectides anteriorment.

perdua. Les seves tres boques van a
una sala de 12 x 4 x 3 m, d'on surt un
ramal predominantment vertical que sifona a -15 m. Una altra galeria més
horitzontal surt a I'esquerra i es va
eixamplant fins arribar, després d'un
ressalt, en una sala plena de grans
blocs: es I'unic lloc on ens sera d'utilitat un tros de corda (10 m, encara que
no cal devallador).
A partir d'aquí, la cavitat es divideix en dues parts, que baixen para1
leles, amb cursos d'aigua independents
cadascuna. Ambdues baixen amb un
pendent d'uns 30°.
Quan s'uneixen de nou, I'aigua
dels dos riuets es torna a perdre, i la
trobarem un altre cop despres de deixar enrera la saleta de la ((Puerta de
Alcalá)) i superar unes gateres laberíntiques que porten a la galeria més important de la cavitat. En un dels revolts
d'aquest conducte, I'algua apareix per
la dreta, i segueix galeria avall fins al
punt mes profund da la cova (-67 m),
on se sumelx definitivament.
A mig recorregut d'aquest tros final, trobem un afluent que, ascendint,
es dirigeix directe vers el SSO, fins
arribar en una estretor que el fa impenetrable.
Resumint, i com es pot veure a la
topografia, la cova es pot dividir en dos
sectors clarament diferenciats: un, molt
complex i amb forqa desnlvell, que es
dirigeix en direcció Nord tot fent zigazagues, i que, a mes de la xarxa de
diaclasis, aprofita els plans d'estrat per
a progressar; el segon sector, a partir
de la ((Puerta de Alcalas, pren la direcció Oest i redueix el seu entramat en
uns conductes principals per on circula
I'aigua.

Aquesta cavitat igual que la seva
veina, la cova dlOrdiso, es troba excavada a les calcaries del devonic mitja.
Les pissarres impermeables del devonic inferior serveixen com a nivel1 basic
i suport de l'lb6n de Mallaruego.
CARTOGRAFIA I BlBLlOGRAFlA

-

L'lbón de Mallaruego es alimentat
per petites surgencies i, basicament,
pel desglac nival. Les seves aigües se
sumeixen a la vegada en un forat impenetrable, per tornar a apareixer despres a I'interior de la cova, que té la
seva entrada a tan SOIS 35 m de la

-

Full del S.G.E. 29-8 (145) SaIlent. E. l : 50.000.
Guia cartografica PanticosaFormigal, de I'Editorial Alpina.
E.l: 25.000.
CERVELLO, J.M.a ROMERO, M.
(1982)- ((Carstificació preterita i
actual a la val1 dlOrdiso (Alta val1
de riu Ara, Pirineu central))) Espeleolog n.O 33, p. 132-144,
E.R.E.-C.E.C. Barcelona.
NAVARRO, J. (1972).- ((Actividades de la S.I.E. en el año 1971)).
Espeleosie n.O 12, p. 55-69,
S.1.E.-C.E.A. Barcelona.
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Osca

Panticosa
Topografia: Antoni Ingles, Valentí Zapater
Dibuix: A.lngles
E.R.E.- C.E.C.
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Recorregut : 768 m
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-Cueva de

Janubio~~,
Lanzarote. (Foto: Alfred Montserrat).

La cueva de Janubio
Lanzarote (Canaries)
Topografia.
Francesc Chavarria (G.E.S.-C.M.B.)
Alfred Montserrat (E R E -C.E C )
Juliol de 1985
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dols al primer terc anterior; la resta esta
ocupada per unes capes de basalt mes
resistent, que han quedat en relleu, i que
donen lloc a unes formes d'erosió espectacular~.
La cavitat pertany al tipus morfogenic 2. O sigui, que es tracta d'una cavitat
volcanica epigenetica (MONTORIOL-POUS
1972, 1973). El seu origen fou a causa
de I'acció erosiva del mar sobre les
capes basaltiques.
El mar hi ha actuat utilitzant la
pseudoestratificació del basalt. Si considerem les visuals des de I'extrem de la
cavitat (D) (veure fig. 2) als punts A i B de
la boca, el seu valor es a = 58O. L'angle
que forma la visual EC a)mb el pla que
conté DAB, val a,= 22O. O sigui que
a, > a,. (Si prescindim dels primers 5 m,
modificats per mecanismes clastics, la
diferencia encara és mes gran, ja que
a,= 14O). Seria interessant de fer-hi un
estudi estadistic per intentar trobar una
possible relacio entre els valors de u, i
a, i els diferents tipus de discontinuitat
a travbs dsls quals ha actuat el mar
(diaclassi, pla d'estratificació, entrecreuament dels dos, família de plans
d'estratificacio,
pseudoestratificació
com en el cas dels basalts, etc.).
L'estudi d'aquesta petita cavitat fou
realitzat durant I'expedició ((Lanzarote85», organitzada pel Grup d1Exploracions Subterranies del Club Muntanyenc
Barcelones i I'Equip de Recerques Espeleologiques del Centre Excursionista
de Catalunya. Els objectius principals
d'aquesta expedició foren I'estudi de les
cavitats del malpaís del Sobaco (entre
elles la Cueva de las Palomas de 1.577
DE MIERi MONTSEm) (MONTORIOL-POUS,
RRAT I NEBOT
1986) i les cavitats pneumatogenetiques existents al Parque Nacional de Timanfaya.
Es per aixo que volem deixar constancia del nostre agraiment al Exmo.
Cabildo Insular de Lanzarote, que féu
possible la mencionada expedició.

5
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Primer reconeixement
espeleologic
de les muntanyes de sal
de Djelfa i de- El Outaia
(Algeria)
Montserrat Ubach i Tarrés (1) (2)
Oleguer Escola i Boada
(1) (2)
José Ma. Gutiérrez Romero (3) (2)

S'avancen els resultats de dues campanyes fetes per membres de 1'E.R.E. del C.E.C. de Barcelona i del G.E.S. de la S.E.M.
de Malaga, en dues muntanyes de sal d9Argelia: Djelfa i El Outaia.
La primera es troba al terme municipal de Hassi Bahbah,
departament de Djelfa, a uns 300 km al sur d'Arger; i la segona,
entre les poblacions de El Kantara i Biskra, a uns 300 km a I'est
de I'anterior.
Djelfa presenta un paquet de sal d'una espessor de més de
100 m i uns 1.500 m de diametre. El Outaia, molt més gran,
assoleix els 6 km de llarg per 3 km d'ample, i uns 300 m de
desnivel1 des del cim del massís.
Ambdós carsts, amb una morfologia accentuadament abrupta, ofereixen una infinitat de dolines, canons, ponts naturals,
pous i galeries subterranies. Els materials que els componen no
presenten tampoc diferencies subsfancials: argiles i margues per
una part, i sal gemma per I'altra. Unicam,ent varia la proporció.
En total, es van explorar gairebé mig centenar de cavitats,
totes elles de reduides dimensions, com sol ser la característica
d'aquest tipus de fenomens pseudocarstics.
Pel poc temps de que es va disposar en cada una d'aquestes campanyes (setmanes santes del 82 i 83), els autors consideren que la tasca feta s'ha reduit a una primera etapa de
reconeixement en els dos massissos, per la qual cosa creuen
oportu d'oferir unicament, en aquesta nota, la topografia d'algunes de les múltiples cavitats explorades, de descriure brevement
les mes importants (S-7, 282 m; S-9 -36 m; i El Outaia-1 -46,50 m)
i de fer coneixer algunes dades geografiques i geologiques de
les muntanyes de sal prospeccionades.

NOTES
(1) E.R.E. Centre Excursionista de Catalunya.
(2) Centre de Documentació Espeleologica.
(3) G.E.S. de la S.E.M., de Malaga.
(4) 1982. Oleguer Escola, Toni Nubiola i
Montserrat Ubach (E.P.E.). José
M.a Gutiérrez (G.E.S., Malaga).
1983. El mateix equip de I'any anterior,
més Carme Picañol (E.R.E.) i Emilio López, Rogelio Ferrer i Eduardo Ruiz (G.E.S. Malaga).

José Ma. Gutiérrez, co-autor d'aquest article, ja no és entre nosaltres.
El dia 31 d'octubre de 1985 perdé la
vida, junt a Federico Ruiz Ortiz, tarnbé
de Malaga, al sifó del Pozo del Infierno
a les Hoces de Vegacervera (León).
Vagi, arnb la publicació dels resultats
d'aquestes carnpanyes a Argelia, el record i el petit hornenatge de tots
aquells cornpanys de 1'E.R.E. i @el
C.D.E. que varn tenir la sort de treballar
arnb el1 i de cornptar arnb la seva arnistat.

El plano1 topografic de la muntanya
de sal de Djelfa, aixecat per E.F. Gautier, professor de la Universitat d'Alger,
i publicat al 1915 en els Annals de
Geografia, va ser el que ens portar a
Iniciar, el 1982, la primera de les nostres dues campanyes a Algeria.(4)
L'enorme interes de Djelfa ens va
animar, I'any següent, a coneixer la
seva ve'ina muntanya de sal de El Outaia.
El poc temps de que hem disposat
en cadascuna d'aquestes dues campanyes fetes per setmana santa, ens
ha impedit dur a terme I'exhaustiva
prospecció i exploració que requereixen aquests massissos. El viatge en
cotxe de Barcelona a Algeria, passant
pel Sud dlEspanya, SOISens va deixar,
en les dues ocasions,només dos dies
per dedicar-nos als treballs espeleologics.
Considerem, doncs, que, de moment, la nostra tasca no ha estat mes
que un primer contacte amb aquests
interessants carst argelins. Es per
aquest motiu que ens limitem a proporcionar les topografies d'alguns dels
múltiples fenomens explorats, i a oferir
un breu resum de les activitats que hi
hem fet, com avanq al treball que esperem poder elaborar en el futur.
RESUM GEOGRAFIC I GEOLOGIC
DELS ((ROCHERS DE SEL»
ALGERIANS
La publicació de Gautier (1915) sobre el Rocher de Se1 de Djelfa ens
permet fornir algunes dades, tant sobre
els dos massissos prospeccionats,
com dels jaciments de sal que no hem
visitat.
El Rocher de Se1 de Djelfa, es
troba al terme municipal de Hassi Bahbah, a uns 300 km al sud d'Alger i a 25
km de Djelga. El seu nom prove del
mot indígena Khanguet-el-Melah (literalment «el congost de sal))).
Es tracta d'un aflorament triasic (el
Trias té un paper important en la tectonica dlAlgeria) que ha sobreeixit com
un fang eruptiu, acompanyat sovint de
I'ofita. Aquest torrent pastós ha anat
arrossegant els materials més heterogenis. Al sector SE hi trobem un caos
de blocs de calcaria -enormes i angulosos- que pertanyen probablement
a un o mes pisos del Jurasic o del Cretacic.
Allo que dona originalitat al Rocher
de Se1 és el fet de constituir un considerable relleu de sal gemma. En diferents punts hi ha cingles que assoleixen els 100 m, la qual cosa .fa preveure
un gruix molt més important, pel que fa
al total del paquet.
Al Nord, la sal aflora per tot arreu;
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mentre que, al Sud, destaquen les argiles i les margues, si be en aquesta
zona, la sal apareix sovint dins les
cavitats, formant-hi tubs d'orgue polits
a les parets de les verticals.
Aixo, pero, no es res al costat del
Rocher de Se1 de El Outaia, prop de
I'estació de ferrocarril situada entre El
Kantara i Biskra, aproximadament a
300 km a I'Est de I'anterior. Ací, la sal
gemma aflora, compacta, en tot el seu
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gruix, cense que es vegi cap intercalacio d'argila. La muntanya té 6 km de
llargada i 3 km d'amplada, amb un
desnivel1 de 300 m, mentre que la de
Djelfa assoleix un maxim de 1.500 m de
diametre. El Outaia és el gegant de la
seva especie.
A la mateixa regio, a una trentena
de quilometres al NO d'El Kantara, n'hi
ha un altre molt més petit: el de Metlili,
de tan sols uns 500 m de diametre,

Pou de l'avenc ',El Outaya-11>.(Foto: Toni Nubiola).

pero amb un relleu abrupte de sal massissa.
En el Trias de la regló nord (la del
Tell), la sal 6s practicament desconeguda o, almenys, rarament es troba forrnant bancs compactes. Es el guix el
material que hi ocupa el lloc privilegiat
(zona de Souk-Ahras).
Al Sud, a I'Atlas saharia, els afloraments triasics no recorden gens els
Rochers de S e l . Tot i que hi ha diverTOPOGRAFIA @)

-22,32
Y

o--

LE ROCHER DE SEL

HASSI BAHBAH

,

G.E.S de l a SEM

1

2

3

YALAGA

E
BARCELONA
R E del CEC.

e s p e l e o l e g 38

TOPOORAFIA

J U.WTIERREZ ni

DIBUJO

J , U OUTIERREZ R

TOPOORAFIA

4

-4 -

82.

-

Y.UBAW

F RAUIREZ

RR
RP
PM

78.20 m
65 82 m

- 22

32m

59-

CROQUIS.

?

LE
HASSl BAHBAH
DJELFA

1 S-1

LE ROCHER DE SEL
T. Munici al-HASSI BAtEG.E.S d e l a SEM
Departamento- UJ t L t A .
ERE del CEC
A n ~ r t
a A

"*
/

DIBUJO

:

6

-

1

-

MALAGA

ERE del CEC.
BARCELONA

: J.M.GUTlERREZ
TOPOGRAFIA: 8 - 4 - B P
DIBUJO

82

TOPOGRAFIA

70.00m.?

R

TOPOORAFIA: J.Y.GUTIERREZ

J M-GUTIERREZ R . - F.RAMIREZ.

TOPOGRAFIA

ROCHERS DE SEL.
G.E.S. de la SEM.

R

-F

RAMIREZ

- 20.00m.?

@

TOPOGRAFIA

@

0,oo

r

-21.10
;Y_

S- 4
LE ROCHER DE SEL
HAS51 BAHBAH
G.E.S. de la SEM.
UALAGA

n

ici c r
UJCLTM

~ ~ , E CEC.
M ~ ~ l

ARGELIA.
TDPOORAFIA

: LY.OUnERREZ

R..

M.

D~IUJO

:J.U.OUTILRREZ

R.-

F.RAUI~EZ.

rnmonArlA:

sos punts, als quals els aborígens han
donat el nom de Djebel Melah, la sal no
hi aflora gens, amb la qual cosa cal
buscar-la sota dels fangs salats. Podríem citar així les mines de sal gemma
d'Ain-Ouarka, a uns 40 km a I'E d'AinSefra, o la muntanya de sal situada
prop del punt d'aigua anomenat ElAttatich, al N de Figuig.
Gautier diu, textualment: ((Tots els
Rochers de Se1 són aprofitats avui pel
indígenes. Aixo vol dir que, de tant en
tant, hi veurem un burret o un camell
on carreguen els blocs de sal arrencats
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amb pics per al consum d'una família o
per proveir-ne un petit mercat dels voltants)). A El Outaya, actualment explotat industrialment, s'hi observen encara
restes d'antigues pedreres dels nadius.
Aquestc Rochers de Se1 estan
practicament desprovei'ts de vegetacib:
la sal i el fang ho-lmpossibillten; nomes
algunes mates d'espart i arbusts raquitics han arribat a instal.lar-se en els
embuts on I'aigua de pluja ha anat
rentant els sediments. La pobresa de la
flora contrasta amb la riquesa de la
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fauna: alguns xacals i guineus (almenys, I'any 1910) i, protegits de les aguiles i els falcons, nombrosos coloms
que niuen als avencs mes estrets.
Hi ha molts aspectes d'aquestes
muntanyes de sal que seria interessant
d'estudiar, com, per exemple, I'evoluci6
dels ((rosaris d'avencs)) a ((canons)), o
bé la comparacid de la detallada topografia del Rocher de Se1 de Djelfh feta
per Gautier, el 1910, amb la morfologia
a que ha arribat actualment, després
de forca anys de dissolucio de la sal
per I'aigua meteorica.
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En el curs de les dues campanyes
,a Djelfa i El Outaya, van ser explorades
quasi mig centenar de cavitats, totes
elles de reduides proporcions.
A Djelfa es troba la cavitat amb
major desenvolupament horitzontal explorat. Es tracta del S-7, que assoleix
els 282 m de recorregut.
S-7
L'accés al sistema pot efectuar-se
per dos sectors: el S-7A y el S-7B. El
primer s'inicia per un canyon de mes
de 50 m de recorregut, les parets verticals del qual arriben als 20 metres de
fondaria. El conducte, d'orientació general O/SO presenta algunes rarnificacions laterals que es dirigeixen vers al
N.
Superats els 60 metres de recorregut subterrani, s'origlnen dues galeries
laterals: una, que segueix direcció S,
en els seus primers metres, i després
vers el SE, acabara per desembocar en
una gran dolina de més de 10 m de
diametre, que significara el segon punt
d'acc6s a la cavitat (5-78).
L'altra galería lateral es prolonga
uns 40 m, seguint la direcció N. En
aquest sector de la cavitat, la progres-

TOPOGRAFIA
DIBUJO

B2

CAVITATS EXPLORADES

EL-OUTAYA - 1
E L OUTAYA
BISKRA
ARGELIA.

TOPOGRAFIA

sió es fa forca dificultosa, per les reduides proporcions, i es va deixar per la
seva estretor a escassos metres d'una
altra gran cavitat d'enfonsament localitzada a I'exterior (S-8). Tot fa suposar
la possible interrelació entre els dos
fenomens assenyalats.
Seguint per la galería principal del
S-7, es presenten noves bifurcacions
amb direcció SE, i s'arriba a una amplia
zona terminal. En aquest punt, la cavitat continua per una galeria de direcció
SISE, que es va abandonar per les
seves minses dimensions, després
d'alguns intents de desobstrucció.
Quant als majors desenvolupaments verticals d'ambdós massisos,
trobem el S-9 a Djelfa i ((El Outaya-1))a
El Outaya.
S-9
Presenta una Única vertical de -36
m de fondaria. En el sector lateral, SE
de la seva base, s'hi origina una xemeneia ascendent de dimensions més re.
dui'des que el pou principal, I'altura de
la qual no va poder ser constatada.
El Outaya-1
Aquest avenc
assolir els 55,40 m
pou completament
S'arriba a la cota

supera el S-9, en
de fondaria, amb un
vertical (-46,50 m).
maxima de I'avenc
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mitjancant una petita galeria lateral que
hi va baixant en petits ressalts.
Sembla ser que, en el moment de
I'exploració de ((El Outaya)), aquesta
cavitat obtenia el record de profunditat
i verticalitat en avencs excavats en
carsts salins.
Posteriorment, amb els resultats
de les expedicions dels nostres col.legues italians a Israel, aquests petits
((records)) en sal passaven a la ICRC
Cave, de 3.100 m de desenvolupament
i 120 m de desnivell, amb uns pous, les
maximes fondaries dels quals assoleixen els 76,60 i 50 m de verticalitat.

BUZIO, A., 1985 - ((lsraele: Come e
Perche)), 11 G-ttesco, 46: 2-4.
BUZIO, A.; CALANDRI, B., 1985 - ((1srael)). Spelunca, 17: 8-9.
GAUTIER, E.F., 1985 - ((Géographie
regional. Le Rocher de Sel de Dielfa)).
Ann: Géogr. XXIII année. Alger.
UBACH-TARRES, M.: GUTIERREZ, J.
M., 1984 - ((Algérie. Explorations en
karsts salins)). ,Spelunca, 15: 14:
UBACH-TARRES, M .; ESCOLA-BOADA, 0.; 1985 - ((Premiere reconnaissance spéleologique des Rochers de
Sel de Djelfa et d'El Outaya)). Spéléologie Algérienne 1984, 56-62 pp.
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Municipi: Vallirana (Alt Penedes).
Situació: Massís de I'Ordal.
Baixant per la carretera del
Coll de I'Ordal cap a Sant
Pau dlOrdal, s'ha de baixar
per la primera riera que trobem a ma esquerra i, a uns
200 m, trobem la petita boca
d'aquesta cavitat al mig just
de la riera.
,

.
AVENC DEL BOSC GLACAT
Coll de I'Ordal. Vallirana
Topo: Josep Hernandez E.R.E.-C.E.C.
Dibuix: A. Ingles
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Descripció: La petita boca
comunica amb una curta galeria descendent en forta
rampa, que va a donar a un
petit pou fusoidal que te 2,5
,
m d'alcada.

Espeleogenesi: Les aigües
d'infiltració formaren el fus
inferior que ha comunicat
amb I'exterior gracies a una
rampa estructyrada sobre
una diaclasi. Es de notar
que, pel fet d'estar situat en
una riera, quan hi ha precipitacions prou importants la
cavitat resta plena d'aigua.
Espeleornetria: Profunditat,
-5 m. Recorregut, 7 m.
Cartografia: Guia ((Ordal))
Ed. Alpina. .
Autor de la fitxa: Josep Hernández.
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A

de 1'E.C.G. feien la travessa S.lSta. Elena, i espeleolegs de
I1E.R.E., les travesses Camí de
I'Ara-T.l i Camí de I'Ara-Sta.
Elena. La travessaT.1-Sta. Ele3,
feta I'any 1976, pot
lnsiderar-se ja com una tra?ssa clasica, al Pirineu
'Osca.
La longitud total de galeric2s explorades en el Sistema
A'rañonera supera els 26 km.
Lc?S possibilitats d'augmentar
aquesta xifra en un futur són
grans, ja sigui mitjancant I'exploració de noves galeries a
I'interior del sistema o bé unint" noves cavitats.

ONTSERRAT
Durant I'hivern 87-bu, ei ser?iGeologic de Catalunya deana a diferents membres de
iquip d'efectuar diversos tre~ a l l sd'investigació a la Cova
del Salnitre i a cavitats properes. Els primers resultats, una
nova topografia completa del
-2njunt i un llibre guia, foren
,esentatsal (41Premi Mn. Nor?rt Font i Sagué* per a la re?rcaespeleologica a Catalura hi obtingueren un accesit.
A I'actualitat, continuen els
trf?balls d'investigació i els de
ti[ )us practic; aquests, fonaentalment, encaminats a
!laboracidd'uns posters expliitius, que s'han de situar a la
ivitat. Com a resultat de la
1lI)va topografia, el recorregut
dE? la Cova del Salnitre s'ha fixait en 958 m, gairebé doblant
ai:xí els 549 m coneguts antelrment, per un desnivell que
riba als 42,7 m (-19,5,
23,2 m).

tat possible d'enllacar. Hi destaca la Sima de Cema Blanca,
de 318 m de desnivell (-276,
+42 m), i amb un recorregut
total de 1.099 m. Aquesta cavitat inclou un gran pou (P-218),
fortament regat, i una sala de
100x60 m. La segona cavitat
en importancia és I'anomenada Grallera del Torrent, de
-78 m de fondaria i 352 m de
recorregut. Les altres cavitats
presenten unes dimensions
més reduides, arnb fondaries
que oscil4en entre 30 i 50 m.

Aguas Tuertas
Per fi hem pogut acabar I'exploració de la Cueva de la Faixa de los Anollos, pocs metres
enlla dels dos punts finals on
es va abandonar I'any 1985.
Des d'aleshores, no havlem pogut accedir a la cova, per
trobar-hi sempre ple un sifó situat a pocs metres de la boca.
En aquests moments, el recorregut total és de 1.707 m.
Peña Forca
Al vessant est del massís
d'Alanos-Peña Forca, hem comencat el control periodic de la
surgencia de Fuendeaselva,
principal linia de drenatge
d'aquest sector. Uns 50 m més
amunt de la surgencia hi ha la
cova del mateix nom, on de
moment s'han topografiat
405 m de galeries fins a un sifó
que presenta importants variacions de nivell. Molts metres
més amunt d'aquesta cavitat,
hem assolit la Cueva de la
Faixa Batimala, penjada al cingle, d'un centenar de metres de
longitud i 55 m de desnivell.

VI\LL D'ECHO
Un
rnés, I'E,R.E. hacen- Cueva Inferior del Castillo
tréit la seva campanya del 88 a
A les darreries de la campanS valls d'Echo i Ansó, arnb re- ya d'estiu, se supera I'antic sifó
iltats forcéi interessants, que terminal d'aquesta cavitat, i
a us detallem per zones:

!ña Agüerri
Com a resultat de les pros!ccions realitzades al voltant
de Peña Aguerri, s'hi ha descobert un nou sector intensament
carstificat. Es tracta de Ia'Cavalde Cema Blanca, on s'han
plorat diverses cavitats claraent relacionades entre si,
!roque de mornent no ha es-
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s'accedí en una important xarxa de galeries en les quals s'ha
localitzat el curs d'aigua corresponent a la surgencia. Les exploracions post-sifó, fetes tot al
llarg de I'hivern, ens han perm&s de topografiar-hi més de
2 km de galeries, per un recorregut explorat que s'apropa als
3 km. Actualment, el desnivell
total supera els 230 m i les
perspectives de continuació
són forca bones.

AUSTRIA
El 22 de gener d'aquest
any, J. Hasenmayer assolí
-80 m a Piessling Ursprung i
descobri en aquella cota el
col4ector principal de la cavitat.
Pero no va trobar cap senyal
del bussador que hi va desapareixer el 10 de novembre
passat.

BAHAMAS
Amb 24 participants i arnb
el suport de més de 60 empreses, I'Andros Project explora
durant I'any 87 diverses cavitats
submergides. Entre les cavitats
obertes a terra ferma destaquen: Stargate -98 m, El
Dorado -88 m, Mars May
Blue Hole -84 m i Sanctuary
-82 m. 1, entre les situades
sota la superfície del mar: Porcupine Hole -75 m, Bidet Hole
-70 m, Coral Hole -60 m i
Shark Hole -60 m.

S-2 (501-10 m) i S-3(901-6 m),
i s'aturh I'exploraci6 a dalt
d'una cascada, a -614 m. La
distancia entre els punts extrems és, tan sols, de 1.O00 m.
La Source du Moulin
Blanc ha estat explorada, arnb
pessimes condicions de visibilitat, fins a la cota -55 m, arnb
un recorregut de 120 m, totalment submergits. Es tracta
d'un dels sifons més llargs del
món excavats en guixos.

La Grotte de la Mescla
conté un primer sifó (151-6 m)
a un centenar de metres de
I'entrada, seguit d'un altre
(7601-69 m) arnb tres punts
baixos -22 a 30 m, -62 a
300 m i -69 a 460 m (aprox.).
Ja I'any 1980, Eric Le Guen hi
sofri un accident de descompressió, després d'haver-ne explorat uns 500 m; J. Hasenmayer el supera, I'any 1983, pero
la cascada d'aigua que surt de
1's-3 I'impedi d'explorar-lo. El
EUA
28 de setembre de 1986, A.
El passat mes de juny, Ros i D. Sessegolo s'internaren
quatre espeleo-bussadors rea- pel segon sifó, arnb la intenció
litzaren a Sullivan Sink una tra- d'atacar I'S-3. A causa de divervessa de 2.537 m, tots submer- sos errors, no pogueren realitgits, arnb un punt baix a zar el seu proposit; al retorn,
-73 m. Possiblement es tracti ambdós bussadors es veieren
del record mundial en travessa atacats per la narcosi, i A. Ros
subaquatica.
morí ofegat, en saltar-se una de
les botelles de ssguretat. El gener del 87, Francis Le Guen torFRANCA
na a superar I'S-2, pero el fort
El 12 d'octubre del 86, un corrent I'impedí d'atacar I'S-3.
bussador aconseguí finalment El dia 11 de juliol, D. Sessegode superar el sifó d'entrada de lo i J.C.Tardy forcarren I'S-2 i,
la Source du Cernon (5401 després de remuntar la casca-20 m), on s'atura al peu da que el defensa, el primer
d'una cascada. Exploracions d'ells explora 200 m a I'S-3,
posteriors permeteren vencer arnb un punt baix a -24 m. Fiaquest obstacle i superar dos nalment, el 26 del mateix mes,
sifons mes: S-2 (601-9 m) i S-3 F. Le Guen avanca 500 m en el
(251-3 m), i retrobaren el tercer sifó fins a la cota -80 m,
col4ector. Aquest fou explorat al en un pou de més de 10 m de
llarg de 300 m, fins a dos nous diametre.
sifons d'on surt el torrent de
I'Alpe. Així la Source du Cernon
C. Touloumjian i altres
té un recorregut total de bussadors han portat a terme
1.125 m, 750 d'ells en sifons. A una campanya d'exploracions
I'interior del Réseau de IlAlpe a les Sources de la Jouvre, on
(-602 m), s'havia superat pre- han assolit -81 m a Le Bouiviament I'antic sifó terminal Ilant,descobrint un gran col4ec(701-12 m) i dos sifons més: tor de 8 m de diametre, i
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-125 m a la Font de Lussac,
ressurgencia vauclusiana de
dimensions excepcionals.

ITALIA
Cany 1986, J.J. Bolanz explora la Sorgente de Gorizia
fins a -109 m, utilitzant una
barreja ternaria de gassos. A
partir d'aquesta cota, la surgencia continua amb poc pendent.

La desobstrucció d'una
antiga surgencia (12 m de pou
artificial) a la Combe du Grand
Bas ha permes al S.C. Dijon
d'assolir el curs actiu del Réseau de Francheville, en un
Un seguit d'immersions,
punt situat més avall de I'asso- durant I'any 1987, han permes
lit en immersió des de la Com- que J.J. Bolanz assolís la cota
be aux Prgtres. Malgrat sifonar -117 m a la Sorgente del Gora -37 m, els bussadors han gazzo. La cavitat, que fins a
pogut, en direcció amunt, en- -82 m guanya fondaria molt
Ilacar aquesta cavitat al siste- rapidament, continua més enma, després de recórrer prop IIa amb un pendent reduit.
d'un quilometre de galeries i de
superar quatre sifons: S-1
A la Sorgente delllElefan(1801-12 m), S-2 (501-10 m), te Bianco, el G.S.V. ha assolit la
S-3 (801-10 m) i S-4 (1101 cota -80 m. En aquest sector,
-12 m). En direcció avall, han la surgencia tendeix a fer-se
ultrapassat un conducte inun- horitzontal i laberíntica, sense
dat, de 1.040 m de longitud que hagi estat possible de
(-22 m), i s'han aturat davant trobar-ne la continuació.
d'un caos emergit. El recorreEl G.L.P.S. ha explorat, dugut total supera els 21 km, essent el desnivel1 de 140 m.
rant I'hivern del 1988, la galeria principal del Gogol del Veci,
CE.S.B. continua I'explora- al llarg de 800 m per una fonció del sifó Núm. 8 de la Grot- daria que varia entre -50 i
te de Bange, situat a 1.000 m -55 m. Ells mateixos n'han tode I'entrada i defensat per tres pografiat els primers 400 m. El
altres sifons que totalitzen conducte és perfectament re300 m de galeries inundades. gular en orientació i dimenActualment, hi ha assolit 900 m sions (5x10 m), cosa que fa
de distancia a la cota -20 m, pensar en la possibilitat d'un
amb un punt baix a -34 m.
llarg recorregut submergit.
Un seguit d'immersions
han permes a M. Pauwels de
superar el sifó d'entrada de la
Resurgence des Clefmonts, de
700 m de llarg i una fondaria
maxima de -3 m. A partir dels
400 m, el sostre de la galeria es
troba quasi a la cota 0, fet pel
qual hi apareixen nombroses
bombolles. Darrera d'ell s'ha
explorat una important galeria
recorreguda pel riu, en la qual
el bussador ha avancat
1.000 m, abans de tornar sense haver-hi trobat cap obstacle.
Coctubre del 87, H. Foucart assolí la cota -125 m a la
Trouve dXngoul6me on, I'any
1986, C. Touloumdjian havia
arribat a -110 m.
IRLANDA
A Mermaids Cave, una
cova submarina del comtat de
Clare, s'ha superat un sifó de
470 m fins arribar a Pirates Paradise. A la mateixa cavitat,
s'han explorat 700 m en un altre sifó, sense sortir a la superfície.

MEXIC
El 22 d'abril del 1987,
Sheck Exley realitza una immersió al Nacimiento del Río
Mante (Tamaulipas), una surgencia de tipus vauclusia. El
bussador davalla I'anomenat
Macho Pit fins a -158 m. Dos
mesos després, el 22 de juny,
Mary Ellen Echoff va millorar el
seu propi record mundial d'irnmersió espeleologica, de femines, en baixar fins a la cota
-122 m. Cendema, Sheck Excley torna a buscar la surgencia fins a -201 m; pero a causa de la imprecisió dels
profundímetres en aquelles co- 1
tes (3 m) no podia afirmar-se
amb total seguretat que fos un
nou record del món. El dubte
es va resoldre el 5 d'abril del
1988, quan Exley assolí una
fondaria de -238 m, nou record mundial d'immersió espeleologica, i també d'irnmersió
esportiva amb sortida i retorn a
la superfície.
Tot i que ja no es absolutament vertical, el pou continua
avall tal com calia esperar,

d'acord amb els estudis geologics que I'identifiquen com a
surgencia d'unes muntanyes
distants prop de 100 km a
I'Oest i li atorguen una possible fondaria de 1.600 m. Aixo
també explicaria I'elevada temperatura de I'aigua: 25,5O C.
PORTUGAL
Un equip frances ha continuat les exploracions a Olhos
de Agua dXlviela. A la branca
principal, ha arribat als 415 m
a la cota -38 m; i en una branca secundaria, als 425 m a la
cota -6. En total, han explorat
550 m de galeries inundades,
amb un punt baix a -60 m.

XlNA
Cexpedició anglesa China
Caves Project 1988, a la regió
de Guangxi, va incloure un
equip de quatre bussadors per
explorar les cavitats obertes al
llarg del curs subterrani del riu
Tisu. Aquest corre per galeries
de 30x40 m, a una fondaria
mitjana superior als -60 m; i
si be en estiatge vehicula SOIS
uns 10 m31s,en epoca de crescuda en porta fins a 400 m3ls.
En cinc de les exploracions
efectuades els bussadors superaren la cota -75 m, essent
aquestes les immersions més
fondes realitzades mai en una
cavitat a Asia.

NAM~BIA
Membres de la South African Speleological Association
afirmen haver explorat el llac
subterrani més gran del món,
amb una superfície de més de
20.000 m2. Aquest es troba a
Drachenhauloch, i la seva fondaria també és considerable:
utilitzant una barreja d'heli, els
bussadors hi han assolit la cota
-96 m, en un túnel que sembla dirigir-se a Little Beginnings, una altra cavitat propera.

ESTAT ESPANYOL
Els companys de 1'S.T.D.
de Madrid ens fan arribar una
nota, que publiquem de bon
grat, en la qual resumeixen les
seves activitats des del darrer
número d'aquesta revista:
<<Durant
el més de setembre
del 86 vam explorar la Fuente
Azul (Covarrubias), important
surgencia de tipus vauclusia,
situada a la vora del riu Arlanza. En ella vam assolir una fondaria de -65 m, essent el tra-
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jecte practicament vertical fins
a -60 m. Segons les noticies
GRANS SIFONS DE L'ESTAT ESPANYOL
actualment dis~onibles. es
tracta del sifó mes fondo exploNom i Cavitat
Exploradors
Metres
Situació
rat a I'Estat espanyol.
))Elnovembre del mateix any
PER LA LONGITUD (superior a 100 m)
varn superar el sifó de la sur1. Túnel de la Atlantida
gencia del riu Gandara (SanInt. B.-F.-S. 86 Las Palmas
Jameos del Agua
tander). Es un sifó laberíntic i
2. Surgencia de Zarzalones
S.T.D.
88 Malaga
d'escassa visibilitat, d'uns
3. S-1 El Pozo Azul
S.T.D.
79 Burgos
30 m de longitud, que dóna ac4. Cava del Moraig
S.T.D.
82 Alacant
cés a una zona emergida d'uns
5. S-2 El Pozo Azul
S.T.D.
82 Burgos
150 m de recorregut en dife6. Nacimiento del Río Segura
S.T.D.
80 Jaén
rents galeries.
7. La Falconera
Int. E.-F.
89 Barcelona
))Afinals d'any, varn explorar
8. S.T. Galeria Badalona
els sifons de la Cueva del Río
Sistema de la Fou de Bor
E.C.G.
86 Lleida
Chico, anteriorment explorats
9. S.T. Road to Certain Death
per espeleolegs francesos i anCueva del Nacimiento
L.U.S.S.
86 Cantabria
glesos. El primer sifó es troba
10. S-1 Fuentona de Muriel
* S.T.D.
82 Soria
després d'uns 300 m de gale11. S-2 POZOdel lnfiern0
ries i no té mes de 20 m de IonS.T.D.
84 Burgos
(Quintanilla de Valdebodres)
gitud. Al seu darrera, la galeria
12. S.T. Sima G.E.S.M.
Int. F.
79 Malaga
continua uns 200 m fins arribar
13. Sifó Coventosa-C~vera
en una sala enorme, a IYaltre
Sist. Cueto-Coventosa-Cuvera
S.C.D.
79 Cantabria
costat de la qual circula el riu.
14. S.T. RoadtoWiganPier
Aigüesavall,aquestcorresoCueva del Nacimiento
* L.U.S.S.
86 Cantabria
bre codols i sorres fins a desa15. S.T. Aguas Arriba
pareixer en un enfonsament;
Cueva del Nacimiento
L.U.S.S.
86 Cantabria
aigües amunt per una serie de
16. S.T. Cueva de 10s Chorros
G.E.A.
88 Albacete
llacs s'arriba al sifó terminal,
17. S-2 La Torcona
S.T.D.
85 Burgos
explorat parcialment fins a
18. S-1 Fuente de la Lisa
* Int. F.-S.
78 Astúries
-40 m.
19. S.T. Forat de I'Or
G.E.B.
?
Lleida
»El mes d'abril del 1987, arnb
20. S-5 Fuente de Mildon
S.S.S.Gen. 78 Astúries
nomes tres dies i cinc espeleo21. S-3 Cava des Estudiants
* Int. E.
87 Les Illes
legs, varn explorar el segon sifó
22. Resurgencia de Osin Berde
S.C.A.
87 Guipúscoa
de la Torta del ~o~~ las Mufie23. POZOdel Infierno (Vegacervera)
S.T.D.
85 León
cas situat a -223 m de fonda2 4 S.T. Otsabide
E.C.G.
85 Biscaia
ria. El primer dia es va instal4ar
2 5 S-2 Fuente de la Lisa
Int. F.-S.
78 Astúries
la cavitat fins al primer sifó.
26. S-2 llaminako Ateeneko Leizea
Int. F.
8 1 Navarra
L'endema vam distribuir tot el
27. S-1 POZOdel Infierno
material en 5 sacs, i en porta(Quintanilla de Valdebodres)
* S.T.D.
84 Burgos
rem un cadascú. Darrera el pri28. S.T. Galería del Aburrimiento
mer sifó (251-3 m), hi ha un
Complejo Ojo Guareña
S.T.D.
85 Burgos
tros de galeria bastant difícil de
29. Round Window S u m ~
travessar, sobretot arnb el maCueva de Culiembro
* Int. G.B.
87 Astúries
terial d'immersió. Al segon sifó
30. Arched Window S u m ~
s'avanca 40 m fins a un laminaCueva de Culiembro
* Int. G.B.
87 Astúries
dor impenetrable, a -7 m (cota
-230'm). ~ o r t í r e marnb iot el
material que havíem entrat. i inPER LA FONDARIA (superior a -50 m)
vertírem un total de 14 hores en
1. La Falconera
Int. E.-F.
89 Barcelona
I'atac; al tercer dia, varn desins2. Fuente Azul
S.T.D.
86
Burgos
taldar.
3. Túnel de la Atlantida
))Posteriorment,varn explorar
Jameos del Agua
Int. B.-F.-S. 86 Las Palmas
la surgencia de El Seguedal.
4. Road to Certain Death
Després de creuar un sifó de
Cueva del Nacimiento
L.U.S.S.
86 Cantabria
20 m per un estret laminador,
5. Surgencia de Zarzalones
S.T.D.
86 Malaga
s'accedeix en una cavitat as6. S-2 Cueva del Río Chico
L.U.S.S.
86 Cantabria
cendent, per la qual el riu cir7. S-1 Fuentona de Muriel
S.T.D.
82 Soria
cula en saltants de gran belle8. S-3 Cova des Estudiants
Int. E
87 Les llles
sa. Cexploració s'atura per
manca de material tecnic, desindica Sifó superat arnb sortida en galeria emergida
prés d'haver-hi forcat una casS.T. significa Sifó terminal
cada arnb un pas d'espatlles.
Int. significa Interclub, indica que els bussadors pertanyen a diversos clubs d'un o
.En aquests dos darrers sid'alguns dels següents paisos: E.
Espanya
fons, varn utilitzar un petit teleB.
Belgica
fon arnb cable per comunicar
F.
Franca
I'equip de recolzament arnb els
G.B. Gran Bretanya
que havien travessat el sifó,
S.
Suissa
cosa que es mostra molt útil pel
que fa a la seguretat de l'explo- 1 )
+

11
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peleologiques. Aquesta voluntat s'ha materialitzat en una
xarxa de més d'un centenar de
col.laboradors, dispersos per tot
el món, amb qui Claude Chabert ha establert contacte des
de la Presidencia de la Comissió de Documentació de la
U.I.S.
Sortosament, ja en el moment de la seva edició, I'Atlas
esta desfasat. Durant el mes
d'agost passat, s'han superat
els -1.000 m a tres nous
avencs (un a Franca i dos a
1'U.R.S.S.) sense comptar moltes altres descobertes, producte de la mateixa campanya.
Aixo ens demostra el doble caracter d'aquesta obra, que és al
mateix temps un punt de referencia sobre I'estat actual de
les exploracions, de ben segur
efimer, ates el vertigen amb
que se succeeixen les descobertes, i un estímul per tal de
continuar-les amb la intenció
de descobrir les cavitats encara rnés llargues i profundes
que, de ben segur, existeixen.

ATLAS DE LAS GRANDES
CAVIDADES ESPANOLAS
Carlos Puch. Preambuls de
Claude Chabert i Paul Courbon. E.C.G. (Patrocinat per la
F.E.E.), 1987. 494 p., nornbroses fotografies i topografies.
Sis anys i mig després de publicar Les grandes cavidades
españolas (julio1 1981), I'amic
Carlos Puch ens obsequia amb
aquest Atlas d e las grandes
cavidades españolas. Aquesta obra no és SOISuna actualització de I'anterior, forca necessaria ates el temps passat, sinó
que inclou un bon nombre de
noves cavitats i, fins i tot, al-
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guns apartats nous. Aixo no
hauria estat possible si I'autor,
a partir de I'edició de 1981 i
amb els seus articles anuals
«El Pulso de las Exploraciones,,, no hagués anat eixamplant el cercle de col4aboradors
i informadors fins a gairebé
doblar-lo.
Cestil i organitzacico general
són molt similars a I'edició de
1981. El llibre comenca amb un
editorial, dos preambuls, una
introducció, una presentació,
un apartat de bibliografia general i un altre anomenat #La España del Karstn. Malgrat I'abundancia d'apartats, no es tracta
d'un comencament inflat de
manera artificial, com sol passar en altres obres, sinó que
tots ells són interessants ilo necessaris per a comprendre la
globalitat de I'Atlas. Si de cas,
en destacaríem el darrer, en el
qual es fa una analisi general
molt encertada de la distribució
i de les particularitats de les cavitats a I'Estat espanyol.
Els dos primers capitols estan dedicats a les grans cavitats segons el desnivel1 i el
recorregut, respectivament.
Cadascun comenca amb una
classificació espeleometrica,
seguida de totes les descripcions, després de les corresponents topografies.
És a la part de cavitats profundes on s'ha produit I'increment més important en el nombre de cavitats i, per tant, en el
volum de I'obra. De 83 cavitats
de 300 o més metres de desnivell que recollia I'edició de I'any
1981, ara en recull 149, un
80 010 mes, a les quals cal afegir les noves cavitats explorades en la campanya d'aquest
any. Malgrat que cada any és
rnés alt el nombre de cavitats
que desapareixen de la relació,
a consequencia d'un enllac, és
ben segur que, quan s'acompleixin 10 anys (10 campanyes)
de <(Las grandes cavidades
español as^^, el nombre total de
cavitats fondes s'haura doblat.
Aquest fenomen dels enllacos
entre cavitats no és nou a I'espeleologia espanyola, pero la
seva generalització en els
darrers anys (i és segur que
augmentara en el futur) potser
és el primer indici d'una certa
maduresa de les exploracions
espeleologiques a la Península.
També ha augmentat, pero
sols en un 30 010, el nombre total de grans cavitats segons el

recorregut (igual o superior a
300 m), que passa de 82 a 108.
Es molt possible que la raó,
perque aquest argument hagi
estat inferior, sigui inherent al
carst espanyol on, degut a la
distribució de les extensions
calcaries, potser siguin mes
abundants els avencs que les
coves. Per confirmar-ho, caldra
esperar alguns anys. Jaque, si
és veritat que I'espeleologia peninsular ha arribat a un cert estat de maduresa, és a I'apartat
de recorreguts on s'ha de reflectir. La nova mentalitat d'exploradors i topografs, junt amb
els nous mitjans tecnics disponibles, ha de portar a un augment important del nombre i de
la longitud de les cavitats explorades.
La tercera part tracta dels
<<Grans
Pous,,. Aquí, I'autor s'ha
vist obligat a tallar la relació a
200 m de fondaria, davant la
proliferació de pous entre
aquesta xifra i els 150 m (Iímit
inferior a I'anterior edició). Si bé
el nombre total de pous de
200 m o més varia poc (sols
passa de 17 a 19) és molt interessant observar-ne les baixes
(2) i les noves incorporacions
(4), a les quals cal afegir, corn
a minim, un nou pou explorat
la passada campanya del 1987.
El quart i darrer capítol constitueix una absoluta novetat
d'aquesta edició. Recull els
grans sifons de I'Estat, entenent com a tals aquells que tenen com a mínim 300 m de Iongitud, sense fer-hi pero una
classificació per fondaria, cosa
que fa perdre alguns sifons importants (Fuente Azul -65 m,
Road to Certain Death -64 m,
etc.). Malgrat tot, la relació té un

gran interes, jaque es tracta de
la primera aproximació a un
tema destinat a prendre cada
dia més importancia.
Segueix un índex alfabetic,
que es trobava a faltar a I'edició anterior, molt útil per a localitzar les descripcions i les topografies de les diferents
cavitats. 1, encara que algunes
converses amb I'autor m'han
fet conscient de la importancia
de mantenir i recuperar la toponimia original (tal com el1 explica a la presentació del Ilibre),
crec que la inclusió a I'índex
d'alguns noms sinonims, equivocats o no, i d'aquells noms o
sigles que, en haver-se produit
un enllac, han deixat d'utilitzarse, farien encara més útil
aquesta relació.
El penúltim apartat és una
relació bibliografica extensíssima, en la qual I'autor aboca tot
el contingut dels seus fitxers;
més de 1.200 referencies ordenades per cavitats, les quals
fan possible cornencar qualsevol tipus de recerca.
El llibre acaba amb un ~ E p í logo: El pulso de las Grandes
Cavidades,,, una cronica d'urgencia on es recullen algunes
de les novetats de I'estiu de
1987. Novetats que, en certa
mesura, fan obsolet el contingut de I'Atlas (cosa inevitable
en una obra d'aquestes característiques). Aquest, pero, constitueix una fita molt clara en el
camí de I'Espeleologia espanyola; una posada al dia que
permet tenir una visió global
del seu estat actual i que, si
més no durant uns quants
anys, fins a la propera edició,
sera un punt de referencia obligat a I'Estat espanyol.

SUBSCRIU-T'HI
I LLEGEIX

Espele~leg

tat desobstruit fa alguns anys
fins a -12 m. L'estiu del 1967,
i mitjancant explosius, es completa la desobstrucció, descobrint-se la més important circulació subterrania de la. Vaucluse. Cavenc, arnb dos pous
de més de 100 m, intercepta la
Riviere dXlbion, que s'ha explorat fins a la cota -610 m.
En el massís d'Aroü, el
G .S.H.P. ha acabat I'exploració
del TP.30, a la cota -735 m,
arnb 2.290 m de recorregut. El
TP.30 és el segon col4ector
del massís, paral4el al TP.19
(-804, 3.960 m), pero arnb un
cabal una mica inferior.
Després de diferents desobstruccions difícils, els membres de I'associació Arkham
van enllacar el Puits de /'Engoulevent, arnb prop de 2 km
de galeries, al Cthulhu Démoniaque, El nou Réseau FangesParadet presentava, a finals del
1987, un desnivell de 300 m i
un recorregut total de 13.300 m.

*

El S.C. Lyon i el Groupe
Ursus han continuat I'exploració de la Gouffre Mirolda. A les
galeries remuntants, I'aixecament topografic ha assolit la
cota +275 m, arnb que el desnivell topografiat passa a
1.211 m (-936, +275 m), mentre que I'explorat s'acosta als
1.300 m.
A la Gouffre de la Coume
Ferrat, i gracies a la desobstrucció d'una estreta fissura,
s'han pogut superar la cota
-500 m i explorar 8 km de galeries, en un riu de gran cabal.
Els tracatges demostren que
aquestes aigües drenen cap a
la surgencia d'Aliou, situada a
uns 5 km en Iínia recta de la
boca.
Al massís de Criou, s'ha
assolit la cota -670 m a la
Gouffre dels Morts Vivants,
després de recórrer un important conjunt de galeries fossils.
Diverses branques laterals estan pendents d'exploració.
El recent descobert Scialet de la Bourrasque ha estat
enllacat, pel S.C. Veymont, arnb
el Scialet de La Nymphe, que
n'és la boca superior, portant el
desnivell total a -586 m per un
recorregut de 4.500 m.
Durant I'estiu del 1988, i a
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no gaire distancia dels anter i o r ~ el
, mateix club ha explorat el Scialet des Brumes Matinales fins a -645 m, després
de desobstruir-ne algunes estretors a -35 m.
GUATEMALA
* L'expedició al <<LostWorld))
de I'any 1988 ha topografiat
8 km de galeries a Jul Mas
Nim, on ha assolit la cota provisional de -294 m. Aquesta
és actualment la cavitat més
llarga i més fonda del país.
INDONESIA
La segona part de I'<Expédition Thai-Maros 8 6 s'ha
~ desenvolupat essencialment a la
zona de Sulawesi, on Gua Salukkan Kallang ha estat perllongat de 8 fins a més de 12 km,
dos d'ells recorreguts en bot,
sense poder desembarcar.
Un reconeixement a Halmahera els ha permes d'explorar
3,2 km de galeries a Batu Lubang, arnb un potencial que
podria superar el de Gua Salukkan Kallang.

ITALIA
El 30 de novembre del
1986, el G.S. Piemontese enllaea el sistema Abisso GachéAbisso Essebue arnb el Meandro dei Narti a l Complesso di
Piaggia Bella. D'aquesta manera, el desnivell total assolia els
-924 m, i el recorregut, els
30 Km. Posteriorment, I'onze
de gener del 1987, espeleolegs
del G.S. lmperiese enllacaven
I'Arma delle Mastrelle a la Porte di Ferro, donant així una onzena entrada al complex. Posterior~ exploracions n'han
portat el recorregut fins als
31,5 km.
Després de 500 hores de
desobstrucció, el G.S. Imperiese aconseguí, I'estiu del 1986,
forcar la continuació de la Grotta Labassa, que passa
d'1,2 km a prop de 8 km, la major part d'ells a les grans galeries freatiques del Collettore del
Lupo, que fou explorat per una
serie de cascades fins a
-400 m. Cany 1987, I'exploració s'ha portat fins a -526 m,
arnb un recorregut topografiat
de 9.200 m. En direcció amunt,
una de les galeries s'acaba a
pocs centenars de metres del
sifó terminal del Complesso di

Piaggia Bella, arnb el qual un
enllac donaria més de mil metres de desnivell. La continuació avall del col4ector podria
portar a un enllac arnb la surgencia del sistema I'Arma del
Lupo, arnb un desnivell total superior als 1.300 m i més de
50 km de recorregut.
Després de forcar una estretor a -497 m i de recorrer
400 m de noves galeries, el
G.S. Marchigiano ha fet I'enllac
entre I'Abisso Straldi i I'Abisso
Cappa. D'aquesta manera, la
fondaria total del conjunt passa a ser de -759 m, arnb un
recorregut total de 12 km.
El G.G. Novara ha enllacat
la Grotta Guglielmo amb I'Abisso di Monte BüI, a través d'una
galeria molt descomposta, en
la qual han hagut de fer una important desobstrucció. La fondaria total no canvia (-557 m),
pero el recorregut s'acosta als
4 km.
Durant la campanya del
1986, el Gruppo Triestino Speleologi ha aconseguit enllacar
I'Abisso delle Kloce a I'Abisso
Klondike (-600,
+13 m), situats a banda i banda de la
frontera italo-austríaca. Malauradament, no ha estat possible
unir-hi I'Abisso L. Pastore, molt
proper al sector de la boca de
I'Abisso Klondike.
El 25 de gener del 1987,
un espeleobussador del CAT
explora el sifó terminal de
I'Abisso
Paolo
Fonda
(-700 m). Aquest permet d'accedir a un nou meandre actiu,
on caldra escalar per arribar a
un hipotetic pas superior. Més
enlla del meandre, s'han explorat 30 m de sifó fins a la cota
-5 m. Posteriorment, es localitza, a -650 m, la continuació
Iogica de la falla principal de la
cavitat, per on ja s'ha assolit la
cota -700 m, a dalt d'un pou
no davallat.
Dues noves entrades foren enllacades a I'Abisso dello
Gnomo I'any 1986, cosa que va
permetre d'assolir-hi els 4 km
de recorregut i una fondaria de
-870 m. Les exploracions del
1987 augmentaren aquesta xifra fins a -925 m.
El setembre del 1986, dos
espeleolegs del C.S.I.F. superaren el final de I'Abisso

Modonutti-Savoia (-743 m), i
en portaren la fondaria a
-759 m, en un conducte forcat, parcialment obstruYt.
El G.G. Milano descobrí, el
julio1 del 1987, I'Abisso W le
Donne, on una de les vies ha
estat explorada provisionalment fins a -620 m, després
de davallar dos P-100 i dos
P-80.
Una immersió al sifó terminal del Complesso del Col deIle Erbe, n'ha portat la fondaria
a -943 m, per un recorregut
total d'uns 14 km.
Una altra immersió al sifó
terminal de la Grotta di Monte
Cucco n'ha fet passar la fondaria a -929 m, mentre que el
recorregut arriba als 26,5 km.
El S.C.T. ha descobert, i
explorat fins a -250 m, a dalt
d'un pou no davallat, I'Abisso
Omega 11, que podria enllacar
arnb la Grotta della Mottera on,
I'any 1987, el C.S.A.R.I. hauria
assolit la cota +500 a I'anomenada Arteria Sud (pendent de
topografia). El desnivell topografiat és de +403 m, mentre
que el recorregut s'apropa als
9,5 km.
La terrible Fessura del
Casco, situada a -895 (aprox.)
en el Pozzo della Neve, fou forcada I'any 1988 per dos espeleolegs, especialment prims.
Les exploracions que hi seguiren han convertit aquesta cavitat en el segon -1.000 italia,
arnb una fondaria actual de
-1 .O50 m.
MARROC
La S.E.S.E.M. arnb altres
col4aboradors andalusos, continua fent exploracions a la
cova de Wit-Tandoum. Actualment, el recorregut total topografiat a la cavitat arriba als
175 km.

Membres del Proyecto Espeleológico Purificación (P.E.P.)
han perllongat, en dues campanyes, la Cueva del Tecolote,
de 7.015 m a 13.500 m, principalment en el gran nivell fossil
de -200 m. Els mateixos continuen les exploracions al Sistema Purificación, principalment des de campaments
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interiors. En les tres darreres
campanyes hi han explorat
mes de 15 km de galeries, amb
que el recorregut passa a
71.6 km.
L'any 1987, els espeleolegs
australians tornaren al sector
Chiolchotla de la serra de Zongolica. En aquesta zona, de
sols 1 km2, exploraren Sonconga fins a -943 m, així com
altres cavitats fins a -894,
-704 i -561 m. També revisaren Guixani Guinjao, que passa de -940 a -952 m.
El 26 de marc del 1987,
Nita Nanta fou enllacat arnb el
Sótano de San Agustín, del Sistema Huautla, a través d'un
curt sifó (101-2 m) explorat des
d'aquesta darrera cavitat, a
-615 m: El desnivell total és
de -1.353 m, mentre que el recorregut arriba als 52.110 m,
gracies als enllacos i als 7 km
de noves galeries topografiats
en aquesta campanya. La longitud total topografiada a les diferents cavitats de I'altipla de
Huautla es de 70.140 m. Actualment, el sistema principal té 15
entrades, prop de 400 pous i diverses vies independents arnb
desnivells superiors als 600,
700, 800, 900 i 1.O0 m.
L'equip belga del G.S.AB.
ha portat a terme dues campanyes més en aquest país. A
la primera, <<Speleomex'87),,
van explorar el Sistema H.31H.35 (-753 m), el Sistema
Atlalaquia (-623 m) arnb 12
entrades, el CH.54 (-588 m) i
altres cavitats de -200
i
-300 m, amb un total de
18 km de galeries topografiades. La segona, el -Mexican
Project 8 8 ~ ,els va permetre
d'explorar, arnb sols 7 espeleolegs i 8 atacs, Akematl fins la
cota -1.130 m, o -1.135 m segons les fonts, on es perd tot el
cabal del riu (80 11s). El seu recorregut és de 3.356 m. També
van explorar altres cavitats com
I'anomenat OC.ll (-805 m),
fins enllacar-lo amb el Sótano
de Ocotempa, i altres de menor
importancia, fins a un total
d ' l l km de galeries.
Espeleolegs dels EUA. i
d'altres nacionalitats han continuat I'exploració del Sótano
de Ocotempa, després de
forcar-hi una estretor molt seriosa. Cavenc havia estat donat
per acabat a -400
pel
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G.S.A.B., I'any 1985. Tant la
seva topografia com una de
nova del G.S.A.B. confirmen
que el pou d'entrada, I'anomenal: Pozo Verde, no és un P-380
sinó un P-221 i un P-82. En sols
quatre campanyes durant I'any
87 es va assolir el sifó terminal
a -1.041 m; posteriorment s'hi
va enllacar I'OC.11 i una altra
entrada, que han portat la fondaria a -1.063 m (o -1.070 m)
arnb un recorregut total de
4.700 m.
Cexpedició canadenca
((Mexpé 88n a la Sierra Negra
ha explorat el Sótano de los
Planos, de -694 m, que inclou
un pou de 220 m i el Sótano de
Alhuastle (-410 m), que destaca per contenir un P-329, anomenat <<LeP'tit Québec)).
Una expedició anglesa ha
explorat prop de 30 km de noves galeries a diferents cavitats
de la Sierra de Zongolica. Hi
destaquen els 7 km explorats a
las Cuevas Yohualapa (1 i 2)
després d'haver-ne fet I'enllac.
Durant el més de marc del
1988, la quarta expedició del
~ProjectoPapalov a la Cueva
Cheve hi enllaca una boca superior, Cueva Moscas, i aprofundí el resultant Sistema Cuicateca fins a -1.038 m, en un
caos de blocs. El seu recorregut total es de 9.180 m.

NOVA ZELANDA
El 18 d'octubre de I'any
passat, quatre espeleolegs del
Wellington Caving Club, realitzaren I'enllac entre una boca
superior, Blizzard Pot, i la Nettlebed Cave. El mateix grup hi
efectua, després d'un bivac a
Salvation Hall, la primera travessa. Exploracions posteriors
portaren el desnivell total del
sistema fins als 889 m, recuperant així el record de fondaria
de I'hemisferi sud.
Al sistema format per Bulmer i Castlekeep Caves, les exploracions continuen a bon ritme, arnb la descoberta recent
d'un riu de gran cabal i de dues
noves entrades: Eye in the Sky
i Daylight Ledge. La fondaria total és de -760 m, i el recorregut supera els 20,8 km.
POLONIA
A Sniezna Studia, els es-

peleolegs de Zakopane han
descobert una continuació que
els ha portat des de -280 m
fins més enlla de -500 m. Actualment n'estan fent la topografia.

Entre les darreres novetats
als Monts Bihor cal destacar
I'exploració de noves galeries
a Pestera din dealul Humpleul
o Pestera din Valea Firei, amb
que el recorregut arriba als
24.185 m.
En els Monts Padurea
Craiului, el recorregut de Pestera Vintului, la cova més Ilarga del país, arriba ja als
36.000 m. Al sistema CiurPonor-Toplita, la superació del
cinque sifó ha portat la longitud
total a 15.591 m; posteriorment,
arnb la superació de nous sifons, s'han assolit els 17.078 m.
L'anomenada Pestera Pi J2 ha
estat perllongada fins a
6.658 m.
En els Monts Rodnei, el
desnivell de Pestera Tausoare
passa de 382 a 462 m (-356,
+lo6 m), i es confirma com la
cavitat mes fonda del país. El
recorregut avanca des de
13.261 a 16.130 m.
Finalment, en els Monts
Sebes, el recorregut de Sura
Mare arriba als 6.797 m, per un
desnivell que passa de +380 a
+405 m (el segon del país).

Durant I'any 1986, dues
noves entrades, el B6.5 i I'E9.2,
foren enllacades al Siebenhengste-Hohgant-Hohlensystem, cosa que hi eleva el
nombre d'entrades fins a 14.
També s'hi explora una galeria
anomenada Le Petit-Louis on
es troba el punt més alt del sistema (+45 m), i es descobrí
una galeria en direcció al Faustloch, que s'acaba en un sifó
molt ple a un centenar de metres d'aquesta darrera cavitat.
Un conjunt de circumstancies
diverses provoca, pel julio1 del
1987, una crescuda excepcional en el sistema. Els resultats
foren devastadors: el sifó de
-840 m es veié incapac d'absorbir tota I'aigua i aquesta s'hi
acumula al darrera, fins assolir, com a mínim, la cota
-700 m, on destruí totalment

un bivac permanent. El 29
d'agost fou superat el sifó terminal dels Princes Engloutis
(501-5 m), molt netejat per la
crescuda, en una immersió des
del Faustloch, enllacant les
dues cavitats, i superant així els
1.000 m de desnivell. Posteriorment, es forca el sifó de
-840 m (901-10 m), i s'exploraren 200 m de galeries darrera d'ell, fins a un nou sifó. Amb
I'enllac, el desnivell total del sistema passa a 1.020 m (-974,
+45 m) i el recorregut és de
110 km. Durant I'any 1988, han
continuat les exploracions a la
zona profunda del sistema; així,
s'hi ha explorat una nova via
cap el Réseau des Touaregs,
amb el qual enllaca a -830 m
i, seguint el col4ector principal,
s'ha pogut assolir la cota
-916 m.
A la mateixa zona, els espeleolegs su'issos han continuat, el 1986 i el 1987, I'exploració de I'A.2, situada als
rasclers de Loubenegg, fins a
-530 m amb 6.700 m de recorregut. La cavitat sembla dirigirse cap el Faustloch, amb el
qual és possible que enllaci.
Les darreres exploracions
al Résau des Morteys han permes d'afegir-hi una nova entrada (actualment en té nou), i de
portar el desnivell fins als
543 m (-520, +23 m) per un
desenvolupament total proper
als 7 km.
TAILANDIA
Cexpedició australiana de
I'any 1986 aixeca rnés de
20 km de topografies, principalment a la regió de Mae Hong
Son. Alla va explorar una travessa anomenada Tham nam
Mae Lana que, amb un recorregut de 8.390 m, esdevé la cavitat més llarga del país, quan
encara queden pendents de topografiar 3 km de galeries.
L'expedició J h a i 87n, de
IIA.P.S., ha topografiat 6.200 m
de galeries a Tham Luang
(Mae Sav, on s'havien reconegut 700 m I'any anterior. En total, I'expedició topografia 14 km
de galeries i n'explora alguns
més.

TURQUIA
Lexpedició italo-holandesa del 1986 explora la que és,
actualment, la cavitat més fon-
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da del país, la %ter Hund, amb
-340 m. A més, superaren alguns sifons en altres cavitats ja
conegudes.
U.R.S.S.
Cany 1986, a la serralada
Bzybskij, espeleolegs de
Tomsk exploraren la Grafskij
Proval fins a -600 m, a dalt
d'un pou no davallat. Cany
1987, els mateixos van arribar
a -700 m, en una fissura massa estreta.
També el 1986, i al nord
del mateix massís, s'acaba I'exploració del riu actiu de Moskovskaja a -650 m, on aquest
es perd en un caos de blocs.
Empero, a través d'una branca
paral.lela, es va poder assolir la
cota -970 m.
A la zona Oest de la serra,
espeleolegs d'ucraina i de
Perm continuaren, el 1986, I'exploració de Vjacheslav Pantjukhina (-650 m). A la cota
-800 m descobriren un gran
pou de 200 m de fondaria. Després de davallar-lo i de superarhi un primer caos, foren aturats
per un nou enfonsament a
-1.024 m. Després de forcar
diversos caos i superar o evitar
tres sifons, I'estiu del 1987 hi
assoliren la cota -1.465 m, a
dalt d'un pou no davallat. El potencial restant era encara d'uns
300 m en fondaria i d'uns
100 m per damunt de la boca.
Sembla, encara que es pendent de confirmació, que durant I'estiu passat hi assoliren
la cota -1.505 m en un nou
sifó.

I

En el centre de la serra, diferents clubs han continuat els
treballs a l u k h i n a A
-970 m hi ha el primer sifó
(401-10 m), que fou superat
I'any 85. Uns 20,O m més enlla
s'arriba a I'S-2 (551-15 m), que
va ser superat al segon intent.
Darrera d'ell, una serie de pous
porten al curs del riu i a un llac
sifonant a -1.220 m. Aquest
S-3 (501-13 m) i el següent, S-4
(1051-22 m), foren superats
I'any 1987, amb que el desnivell
arriba a -1.240 m. El recorregut total del sistema es de
5,9 km.
Lany 1986, a Kujbysevskaja, els espeleolegs de Kiev assoliren la cota -1.110 m. El
fons de la cavitat és un seguit

de pous petits i meandres que
porten a tres grans sales caotiques, amb un desnivell entre
elles de 110 m, on s'ha efectuat
una important tasca de desobstrucció fins a accedir en un riu
actiu.
A la propera serralada
Chul-Bair, I'avenc Bojbulak ha
estat explorat fins a -500 m a
través d'estrets meandres excepcionalment sinuossos. El
recorregut arriba als 3 km.
A Crimea, durant la campanya del 1987, els espeleolegs
de Moscú van forcar el caos
Cascadnaja
terminal
de
(-400 m), per assolir posteriorment un sifó a -630 m.
Amb el descobriment d'un
nou laberint de galeries, el recorregut de I'Oresnaja, la cova
mes llarga del món excavada
en conglomerats, assolí, el
1986, els 28 km.
VENECUELA
Pel gener de I'any 1986,
els membres de la S E . exploraren a I'Auyantepuy, la Sima
Auyantepuy Norte, una gegantesca fractura que inclou una
vertical de 320 m, essent
aquesta la seva maxima fondaria.
XlNA
La aGuizhou expé)),formada per 14 francesos, ha explorat 47 cavitats diferents i ha topografiat 40 km de galeries, en
tan sols 25 dies de treball efectiu. Entre les cavitats explorades, cal destacar: I'avenc
Danghi' que, amb -301 m, és
la segona fondaria del país; i el
sistema Sandang amb un recorregut de 6.200 m. Aquest sistema inclou una megadolina anomenada Da Xiao Cho Koo, un
P-190 m amb un volum de
25 milions de metres cúbics.
El <<ChinaCaves Project
1988~,format per 16 espeleolegs anglesos, ha topografiat
50 km de galeries a la regió de
Guangxi. Cal destacarme:
7 km a Gang Zei (en sis cavitats separades); i 16 km a diferents cavitats de I'anomenat
Pan Yang Cave System. També va explorar parcialment
(-120 m) un gran pou, Feng
Dong, que possiblement superara els 300 m de fondaria.

GRANS CAVITATS MUNDIALS
Nom

Metres Situació

PEL DESNIVELL
1. Réseau Jean Bernard
(-1.494, + 41)
2. Vjacheslav Pantjukhina
3. llaminako Ateeneko Leizea
4. Sistema del Trave
5. Sneznaja-Mezonnogo
6. Sistema Huautla
7. Sist. de la Piedra de S. Martín
8. Gouffre Berger
9. V.V. lljukhina
10. Schwersystem
11. Gouffre Mirolda (-936, + 275)
12. Complesso Corchia-Fighiera
13. Dachstein-Mammuthohle
14. Sistema Arañonera
15. Jubilaumsschacht
16. Sima 56
17. Riviere de Soudet (BT.6)
18. Anou lfflis
19. Sistema Badalona
20. Sistema del Jitu
21. Akematl
22. Kujbysevskaja
23. Schneeloch (-969, + 132)
24. Sima GESM
25. Jagerbrunntrogsystem
26. Sistema de Ocotempa
27. Pozzo della Neve
28. Sistema de Cuicateca
29. Herbsthohle (Maanderhohle)
30. Torca Uriello (-1 -017, + 5)
31. Siebenhengste-HohgantHohlensystem (-974, + 45)
32. Lamprechtsofen (+ 995, -10)
33. Coumo dJHyouernedo

1.535
-1.505
-1.408
-1.381
-1.370
-1.353
-1.342
-1.241
-1.240
-1.21 9
1.21 1
-1.210
-1.1 80
-1.179
-1.1 73
-1.1 69
-1.166
-1.1 59
-1.1 50
-1.135
-1.135
-1.110
1.1 01
-1 .O98
-1 .O78
-1.063
-1 .O50
-1.038
-1 .O28
1.O22

Franqé
U.R.S.
Espan
Espanya
U.R.S.S.
Mexic
Espanya-Fra.
Francc
U.R.S.
Austri;
Franc;
I!alia
Austriz
Espan
Austri;
Espanya
Franca
Algeria
Espanya
Espanya
Mexic
U.R.S.S.
Austria
Espanya
Austria
Mexic
Italia
Mexic
Austria
Espanya

1.O19 Suissa
-1 .O05 Austria
-1 .O04 Franca

PELDESENVOLUPAMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mammoth Cave System
Optimisticeskaja
Holloch
Jewel Cave
Siebenhengste-HohgantHohlensystem
Ozernaja
Coumo d'Hyouernedo
Complejo Ojo Guareña
Wind Cave
Zoluska
Friar's Hole Cave System
Sistema Purificación
Fisher Ridge Cave System
Organ Cave System
Raucherkarhohle
Réseau de I'Alpe
Hirlatzhohle
Mamo Kananda
Réseau de la Dent de Crollers
Red del Silencio
Ease Gill Cave System
Sistema Huautla
Gua Air Jernih
Sist. de la Piedra de S. Martín

556.000
157.000
141.O00
122.310

E.U.A.
U.R.S.S.
Su'issa
E.U.A.

1 10.000
105.300
90.500
89.071
82.076
82.000
77.800
71.600
71.500
59.800
58.000
56.728
55.000
54.800
53.200
53.000
52.400
52.110
51.600
51.200

Su'issa
U.R.S.S.
Franca
Espanya
E.U.A.
U.R.S.S
E.U.A.
Mexic
E.U.A.
E.U.A.
Austria
Franca
Austria
Papua N.G.
Franca
Espanya
G. Bretanya
Mexic
Malaisia
Espanya-Fra.

GRANS CAVITATS DE L'ESTAT ESPANYOL
Nom
Metres Situació
PEL DESNIVELL

Aquest apartat resum les
principals exploracions efectuades a I'Estat espanyol des
de la darrera aparició d'ESPELEOLEG; és a dir, durant els
anys 1986, 87 i 88. També ha
estat necessari d'adoptar-hi un
criteri de selecció de tipus metric, que he fixat en 300 m de
fondaria o 3.000 m de recorregut, amb les oportunes excepcions. Des d'aquí vull agrair la
col~laboracióen la recollida de
dades dels companys Carlos
Puch i José Luis Mernbrado,
sense els quals aquesta síntesi hauria tingut molta rnenys
qualitat.
PICOS DE EUROPA
Massís Occidental
A la zona d'Ario, la S.I.E.
del C.E.A. forca, I'any 86, les
estretors del Pozu les Cuerries
fins assolir el sifó terminal a
-545 m, amb un recorregut total de 2.351 m. Pel fons de la
cavitat discorre el mateix riu
que circula pel Pozu Alto los Texos i pel Pozu Cabeza Muxa
dels quals es troba separat per
sengles sifons.
A la passada campanya
del 1988, el sifó terminal del
Pozu Cabeza Muxa (-906 m)
va ser explorat pels bussadors
del Northern Penine Club fins
a 30 m de fondaria, amb que la
fondaria total se situa sobre els
-936 m. Ells mateixos van
continuar les exploracions postsifó a la Cueva de Culiembro.
Cany 1986, els anglesos
de I'0.U.C.C. acabaren I'exploració del Sistema ~onjur'tao,
que té dues entrades, en un
sifo a la cota -655 m, amb
2.435 m de recorregut. El mateix any assoliren el sifo terminal del Pozu del Redondo
(F.20), a -582 m. Cany 1987
van explorar fins a -635 m el
Pozu del Ojo de la Bruja, després de desobstruir-ne una estretor a -55 m. A la passada
campanya del 1988, la cavitat
va ésser aprofundida fins a
-800 m, en un riu de gran cabal, que continua.
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Espeleolegs del G.E.T.
(Madrid) continuaren. I'estiu
del 1986, I'exploració del curs
actiu del Pozu del Jou del Juñazu o Sima Tony, des de
-369 m, lloc on havien abandonat les exploracions I'any
1983, fins a un enfonsament a
-378 m. Entre 1987 i 1988 han
recorregut 3.800 m de galeries
en el Pozu Soplador, la major
part d'ells seguint el curs subterrani del riu San Cayetano, el
mateix queja havia estat localitzat a I'anterior cavitat.
A Vega Huerta, els anglesos del Y.U.C.P.C. i la S.E.I.I.
amb altres col.laboradors assoliren, durant la campanya del
1986, la cota -948 m en el
Pozo de Cuetalbo per, finalment, arribar, el 1987, al sifó terminal a -980 m. Una via lateral, Tea-Time Series, continua
a -823 m i potser permetra
anar més enlla. Els mateixos
van explorar, el 1986, la Sima
Llanera (Beta.10) fins a
-385 m, en un meandre estret, i I'avenc Pi.103, descobert
aquel1 any, fins a la cota
-419 m. L'avencAlfa.30 fou retopografiat i la seva fondaria establerta en -303 m. El 87 van
explorar I'avenc Beta.3, fins a
-220 m, on aquest any han
arribat a -425 a dalt d'un petit pou regat. Tambe aquest any
s'ha superat el meandre final
de I'avenc BetaA7, assolint-hi
la cota -380 m a dalt d'un
P-50.
Durant la campanya del
1987, els espeleolegs polonesos del Speleoklub PlTK. (Gliwice) han assolit el sifó teiminal del Pozu del Porru, la
Capilla, a -863 m, que ells
mateixos havien explorat I'any
anterior fins a -420 m. Al seu
interior queden diverses vies lat e r a l ~pendents d'exploració.
A la Sierra de Beza, el S.C.
Aude i altres grups francesos
realitzaren, el 1986, la unió entre tres cavitats (S.B.17,
SB.18/19 i SB.20) explorades
anys abans per formar la Red
de Toneyo de -485 m de pro-
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llaminako Ateeneko Leizea
Sistema del Trave
Sist. de la Piedra de S. Martin
Sistema Arañonera
Sima 56 de Andara
Sistema Badalona
Sistema del Jitu
Sima GESM
Torca Uriello (-1.017, +5)
Pozo de Cuetalbo
Pozu de Cabeza Muxa
Torca del Jou de Cerredo
Pozu del Porru la Capilla
Torca del Cueto
de los Calabreros (T.173)
Sima C.9 del Torrente
de la Payón
Sist. Garma Ciega-Cellagua
Sist. Cueto-Coventosa-Cuvera
Sist. Cemba Vieya-Parodia
Pozu del Ojo de la Bruja
Torca de la Mina Tere
Torca Tejera
Torca del Pico Deboro
(Sima del Florero)
Cueva Buchaquera
(-607, + 107)
Sistema de Añelarra
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Complejo Ojo Guareña
Red del Silencio
Sist. de la Piedra de S. Martín
Sima del Hayal de Ponata
Sistema de los Cuatro Valles
Sist. Cueto-Coventosa-Cuvera
Sistema Arationera
Sistema de la Vega
Red del Hoyo Grande
Cueva de los Chorros
Red de Toneyo
Cueva Cullalvera Torcas Humizas
Complejo Viento-Sobrado
Cueva de Huertas
Cueva del Soplao
Cueva del Rescaño
Cueva Fresca
Mairuelegorreta
llaminako Ateeneko Leizea
Sistema de Añelarra
Goba Haundi
Cueva del Tornero
Cueva del Nacimiento
Complejo La Vieya Los Quesos
Cueva del Piscárciano

funditat. La continuació de les
exploracions, durant la campanya de 1987, de les parts inferiors de la red han permes de
superar el caos de -485 m i
trobar la continuació del Río de
la Feria assolint la cota
-614 m. Amb els 2.685 m de
noves galeries explorades I'any
87 i els 2.300 m de I'estiu passat el recorregut total passa a
16.568 m.

Burgos
Cantabria
Navarra;Fra.
Biscaia-Alaba
Cantabria
Cantabria
Osca
Cantabria
Cantabria
Albacete
Astúries
16.000
16.000
14.500
14.500
13.500
12.800
12.340
11.900
11.O00
11.o00
11.O00
10.600

Cantabria
Tenerife
Astúries
Cantabria
Cantabria
Cantabria
Alaba
Navarra
Navarra
Alaba
Guadalajara
Cantabria

10.300 Astúries
10.165 Burgos

I

Massís Central
El S.C. Seine assoli, I'any
1986, el fons de la Torca de la
Laureola (T.lO/alt. 2.042 m) a
-863 m; pero, cap a -350 m,
va descobrir una altra via explorada provisionalment fins a
-490 m. lgualment va desobstruir la Torca del Alba (T.131alt.
1.974 m), on van assolir la cota
-840 m en col.laboració amb
I'c<lnterclub Espeleo Valencia-
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no),. Finalment, el 6 d'agost de
1987, el S.C. de la Seine, tambe arnb la col.laboració de
I'I.E.V., va enllacar la Torca de
la Laureola arnb la Torca del
Alba a -450 m, a través de la
via lateral descoberta I'any anterior al T.lO. Posteriorment, el
dia 14 s'aconseguí enllacar
aquest conjunt arnb la Sima del
Trave (T.2lalt. 1.917 m) a la cota
-1.040 m, portant així el desnivell total a -1.381 m. A la via
que va permetre I'enllac T.10T.13, i a partir d'aquesta darrera cavitat, els exploradors es
van aturar a -810 m, apartantse cada cop mes de les parts
conegudes del sistema. El passat estiu 1988 han continuat les
exploracions en aquesta nova
via fins a -1.110 m, a dalt d'un
P-20 no davallat. La topografia
s'ha portat fins a -1.160 m, i
no sembla probable que
aquesta branca torni a enllacar
arnb les parts ja conegudes del
sistema, essent doncs factible
superar-hi la cota final.
L'any 1987, el S.C. Seine
també va explorar el T27 (alt.
2.075 m), on van superar en expiració una estretor, per davallar tot seguit en un P-220 fins
a la cota -253 m, en un meandre parcialment reomplert de
concreccions. Aquest any, i al
marge del sistema principal,
han explorat el T31 (alt.
2.168 m), fins una gran sala
caotica a -400 m.
m Durant la passada campanya 1988, 1'I.E. Valenciano
desobstruí diferents estretors a
I'avenc T 7 fins assolir una serie de pous pels que ha baixat
fins a -300 m dalt d'un P-80
no davallat. Un enllac arnb el
sistema del Trave no sembla
impossible.

A la Torca del Jou de Cerredo, el G.E.S. del C.M.B. j els
seus col.laboradors francesos
aconseguiren I'any 1986 superar el caos de blocs de la Sala
de la Pluja (-852 m), i arribaren a un meandre interromput
per dos pous. A -910 m s'han
vist aturats per un nou enfonsament que tampoc no van poder superar durant la campanya del 1987. Aixo ha estat
possible gracies a un bivac
muntat a -774 m, en una de
les nombroses vies laterals explorades durant les dues campanyes.
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El 1986, a la zona de
I'Hoyo Grande, el G.E.R.S.O.P.
aprofundí el Pozo de la Celada
des de -231 m fins a -650 m.
La cavitat es desenvolupa al
llarg d'una important falla, i es
formada per una successió de
grans pous, tres d'ells superiors als 100 m de fondaria. Les
exploracions del 1987 tampoc
no han permes de superar el
caos terminal a -650 m. Una
via lateral, descoberta a
-220 m, torna a donar (per un
P-100) a la Salle du Nuage
(-515 m). Una altra via ha estat explorada provisionalment
fins a la cota -300, a dalt d'un
P-50.
Massís Oriental
Els anglesos de la L.U.S.S.
revisaren, durant la campanya
del 86, la Torca del Cueto de los
Calabreros o TI73 (-831 m),
on sols van poder explorar algunes vies laterals. A la Cueva
del Nacimiento, a mes de bussar diversos sifons, van explorar una serie de rampes ascendents, anomenades usatan's
Teetv que, arnb un fort corrent
d'aire, guanyen 192 m de desnivell fins al punt que actualment és el més alt de la cavitat.
Cany 1987, la L.U.S.S. i
I'equip belga Walón Snede installaren conjuntament el Sistema de la Mina Sara. Els anglesos volien revisar la via
explorada I'any 1978, on, prop
del sifó terminal, trobaren un
sector de galeries fossils que
esperaven explorar I'any 88. Els
belgues exploraren una nova
via, descoberta per ells I'any
86, que malauradament acaba
també en un sifó (-571 m). Els
dos grups van fer una nova topografia del sistema, que ha
vist reduida la fondaria total des
de -648 m (segons I'aixecament de I'any 1978) a tan sols
-591 m. També s'hi ha descobert un nou accés des de les
galeries de la mina, anomenat
Sara 4, i la fondaria del Pozo de
los Culebrones ha estat reduyda a 180 m.
ALTRES MASSISSOS
SEPTENTRIONALS
Al massís de Peña Ubiña,
els grups S.E.G.M. Gorfoli,
S.E.A.M.A. Torreceredo i C.D.U.
San Gregorio portaren, el 1986,
la fondaria del Pozu'l Fave
Rola Muela (R.1-R.2) fins a

-624 m. La cavitat és la més
fonda dlAstúries fora dels Picos
de Europa. Les exploracions hi
continuen.
MONTES CANTÁBRICOS
Peria Prieta
Cany 1987, la U.E. Vallisoletana va aprofundir la Sima S.3
del Espigüete des de -309 m
fins a -322 m i va perllongar
el recorregut des de 1.306 m
fins a 3.420 m.
Miera-Arredondo-Soba
L'any 1986, la S.E. Lenar i
membres del C.A.D.E. descobriren, després de forcar una
estretor entre blocs en el fons
(-458 m) de la Torca de la
Muela o de Bernallán (LM.7),
una important xarxa de galeries
per la qual van assolir un punt
baix a -579 m. Actualment, el
recorregut topografiat de la cavitat és de 3.322 m.
L'estiu del 1987, els espeleolegs del S.G. C.A.F. de Grenoble i de 1'S.C. París van enIlacar la Torca de Tonio arnb la
Sala Oliver Guillaume de la
Cueva Cañuela (o Cayuela)
després d'efectuar una important desobstrucció en una diaclasa estreta, situada a -80 m.
El recorregut total del sistema
resultant és de 9.642 m, amb
un desnivell de -542 m. La
travessa té una fondaria de
-425 m arnb una longitud propera als 2 km.

Una nova entrada, la Torca de la Gigante Roja, fou unida, I'any 1986, a la Cueva de la
Haza pel S.C. Chablis, sense
canviar pero el desnivell
(-418 m). Després de la campanya del 1987, el seu recorregut arriba als 5.573 m. En el
Sistema del Hoyo Grande, van
topografiar 3.007 m de galeries
el 1986, i 813 m més el 1987,
entre elles la continuacid avall
(500 m), del més important dels
quatre rius que circulen pel sistema. També, el 1987, van
enllacar-hi la Torca de las Nubes, arnb que el recorregut total passa a 17.677 m, i el desnivell, a 530 m.
Pto. de las Alisas-Matienzo
Amb I'exploració de noves
galeries darrera del segon sifó
superior i d'una nova serie de
pous a Azpilicueta, el recorregut topografiat pels anglesos
de la M.U.S.S. al Sistema Sur
de la Vega va arribar, el 1987,
als 20.400 m. La unió, I'any
1986, de la Cueva de la Hoyuca amb la Cueva de Riaño, la
Cueva de Llueva i la Cueva de
Carcavueso va representar un
pas molt important en la configuració del teoric Sistema de
los Cuatro Valles. El desenvolupament total topografiat del
sistema és, després de I'estiu
del 1988, de 37.197 m. A la
campanya del 1987, van perllongar el conjunt Cueva de Suviejo (o Solviejo)-Torca del Rayo
de Sol fins als 3,5 km; i, a la del
1988, la Torca del Mostajo fins
als 6,5 km.

El S.C. Dijon continua, I'any
1986, el nou aixecament de la
Cueva Fresca que aleshores
reflectia 13.500 m de galeries,
Durant la passada camsense comptar-hi els pous. El panya, 1'E.C.T. explora una nova
desnivell maxim era de 270 m cavitat al Puerto de las Alisas.
(-130,
+140 m). També van Es tracta de la Garma de los Trexplorar la Torca del Secador, 110s (VT.62), on després d'una
on els exploradors es van atu- desobstrucció a -40 m van
rar a -301 m, en un meandre avancar fins a -325 m en un
molt estret.
laminador parcialment reomplert de sediments.
En el massís de Peña
Lusa (Soba), el S.C. Dijon i
1'A.S. C6te d'Or, arnb la col.la- Carranza
boració d'alguns membres del
A la zona de Rasines,
S.T.D., van descobrir i explorar, I'any 1986, el G.A.E.S. (Bilbao)
durant la campanya del 1987, la va enllacar la RN.235 arnb la
Cueva del Lobo, a la qual van Red del Río Silencio, donant-hi,
enllacar diverses entrades su- així, la cinquena entrada. El reperior~.El recorregut explorat corregut total del sistema, que
arriba als 4.600 m, i el desni- ja es podia considerar practicavell, a -274 m, que es poden ment acabat a manca sols d'exrecorrer en travessa. El passat plorar els sifons terminals, era
estiu del 1988, la cavitat fou de 53 km.
perllongada fins assolir els
9.100 m de recorregut.
També, durant I'any 1987,
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