
  
 

 

   

Afrau, Avenc, Bora, Bofia, Barrenc, Bo-
tet, Bufador, Cigalera, Cova, Espluga, Fo-
ranca, Forat mico, Fou, Grallera. Guell

Querant, Rabeig, Tuta, rs
  Circular interior de la Secciòl OCTUBRE
    19 85
 

EDITORIAL 4

Aquesta petita circular que ara neix,6és fruit de la manca d'un

mitjà d'informació per tal Eu GlS membres d'aquesta secció puguin

estar al corrent de tot el referent al món de l'espeleologia i prin

cipalment a a116 que els afectà més d'aprop com son les activitats

de la Secció i dels seus membres,

Sense gaires pretencions d'ésser una circular molt formal,el que

volem es que tothom s'hi pugui expresar i explicar les seves expe-

riències en aquest món comú com es l'espeleologia, /

Així . doncs ací 0teniu el primer número,esperem que la col,labo-

ració de tots no el faci ésser només el primer.

DE LA SETMANA DE DIVULGACIÓ ESFELEOLOGICA
Amb motiu del 756 aniversari del nostre Centre, algú de la Secció

va tenir le gran pensada d'organitzar un acta prou important i mul-

titudinari com una setmana dedicada a la divulgació del món de l'es

peleologia, Com que la questió era prou important, es va discutir a.

junta, naturalment la proposta fou molt aplaudida i ja ens teniu a

tots empentenegats amb l'organització de "La Setmana", A tothom se

li va encomenar una tasca, alguns més, altres menys, ja se sap que

cadescú segons les posibilitats, En .mig d'aquest gran rebombori es

trobava el president (pringat) que intentava fer a116 que queda tant

bonic de dirjy "coordinar esforços" i val a dir que fou la persona

que treballà més, cosa que no tothom li ha reconegut,

Una de les coses que si bé o malament sortís "la Setmana", ens

preguntavem alguns, i sobretot els més joves, era el perqué no apa

 



reixien les vaques sagrades de la secció a semen l'activitat, Alguns

creuen encara que aixó es un defecte de la casa, però caldria refle-—

xionar sobre aquest aspecte, Cada persona te la seva época i cada épo—

ca els seus fets, és clar que hi ha gent que les seves époques abarquen

varies époques d'altres, peró tots els que estem a la Secció ho sabem

prou bé que la gent amb el temps va cambiant. La gent que ara volta per

la SIS es molt diferent de la d'anys enrera, per aixó els seus fets mar

can una efoca, l'any 1.985 seré l'época d'una gent, la gent de "la Set

mana" a) igual que ho foren els de l'any 1.977, els del "Simposiumt,

potser alguns han estat en les Ques etapes, millor per a ells, però

aquells que marquen un moment en la història de la Secció com ha estat

aquesta Setmana, cal que en siguin conscients i estiguin orgullosos

d'a1l16 que ells i solsament ells, amb llur treball i esforç, han acon-

seguit,

Gracies a tots Aquells que d'alguna manera o altre han fet posible

que la SIS tornés a escriure en les seves pàgines de la història, una

época még, "LA SETMANA',

PICS D'EUROPA L'ANY VINENT

Quan el dessencís per la frustrada esperança del JI-4 es ja quasi-

dé oblidada, ara que tots sabem que després de dos anys, no tenim cap

cavitat pendent d'exploració que ni tant 8ol8, fora del JI-4, no hem

trobat rés que per poco 8'acosti als —100m., hom es pregunta, hi haurà

un Pic8s—867,

L'ànima del grup no és morta, i al igual que fa dos anys, quan no

teniem rés per fer, existia l'Hnim i la i1.1usió de trobar alguna cosa

Ara actuem amb una gran avantatge, sabem que som capaços d'arribar a

explorar un 300 nou, per nosaltres mateixos, ens hem posat a prova é

inolús hem superat amb escreix l'evaluació que s'ens feia, la cavitat

s'ens ha fet petita, i l'any vinent7.

Serem capaços de superar el desànim7, segur que sí, almenys així

nauriem de respondre tots els que aquests dos anys hemtreballat per

amidei teaame mani im ada
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concloure una fita important per la SIS, molt sovint ens queixèvem per

manca d'una gona de cara a les campanyes d'estiu, are que l'hem acon-

seguida, no podem defraudar-nos, pocs grups tenen tanta sort com no-—

saltres, amb dos anys tenim un trecents acabat, i amb moltes posibi-

litats de trobar més cavitats amb la extensa zona molt bona que ens

queda per regirar. Anims i endevant, l'any vinent cap els Pics d'Eu-

ropa a

ALGUNS

AFRAU:

AVENC:

BORA3

treballar de valent,

NOMS DE CAVITAT

del llatí t"Fragum'-trencadura, sinónim de gorja o congost, es

localitza en zones del Ripolles, la Garrotxa i l'Empordà, Exp:

Afrau de Cap de Barra (Estartit)

Nom generalitzat amb que es designen totes les cavitats de ti-

pus vertical,Exp: Avenc del Daví (Sant Llorenç del Munt)s,Avencó,

es fa servir per algunes cavitats molt petites, En alguns punts

del Pais Valenció es conside la deformació Alveno,

Segons el diccionari, Alcover-Moll, es tracta d'una cova sie

tuada a la ribera d'un torrent, El seu ús es detecta a le zona

de les Guilleries-Collsacabra, Exp: Bora Fosca (Tavertet).En

algunes ocasions està escrit amb V: vora.



En els propers numeros, seguiren explican el significat dd.s noms de

la portada i també molts altres que es coneixen i que no hi son es- '

crits.

ACTIVITATS DOMINGUERES (i altres)

Segons el llibre de registres de sortides de la Seoció, les sortides

que 8'han realitzat durant el passat mes de Setembre son les seguents:

Dia T i 8- Avenc del Davis: es va intentar fer la mítica topografia,

Dia 11

Dia 14

Dia 21

Dia 30

a)
els components de tal proesa ja sabeu qui poden 8er,

Cova Simanya: Sortida Internacional,Un català, Un escogés

4 un Holandés

Avenc Sense Nom: Un petit aveno, qui serà2

Avenc de les Erminies: Uns de la "Fede", president i secre,

Avenc de la Codoleda: s'explora un pou nou molt estret, el

ximple ja us podeu imaginar qui es, el acompanyant també

Cova del Mal Pas de Puigdoura: Els dos senyors de l'antem

rior sortida, el "Petits Avencs" i el 'Scottignt,

Avenc del Davis: Altre cop l aquest cop els dos pringats

de sempre amb dos reporters però sense fer rés de Topogra—

fia,

   


