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EDITORIAL

Al presentar el numero dos d'aquesta circular, ens satisfà inevi-

tablement l'esperança, de que hi ha una decidida voluntat per part de

la gent de la SIS de continuar amb aquesta iniciativa que pot esdeve-

nir molt profitosa per tots, Encara no hem tingut temps d'acostumar-nos

a escriure en el nostre portaveu, pero amb petits esforços a cada nou

numero, cada un dels que integrem la Secció anirem perfilant millor el

significat i abast que li volem donar.

Aprofitem aquestes ratlles per inoiter-vos a participar en aquesta

circular on hi te cabuda tot allò que envolta l'espeleologia i el seu

mòn, animeu-vos doncs a ser-hi a mes d'uns assidus lectors, uns bri-

llants 001, laboradorsg,

JA SOM AL XXIII GURSET (Xavier B.)

L'edició d'aquest any del tradicional Curset d'Iniciació a l'Espe-

leologia, li correspon numèricament el XXIII, entre altres coses això

vol dir que l'experiencia en realitzar cursets d'aquesta mena es llar-

ga i constant, però el que potser es més important, es tota la quanti-

tat de gent de la nostra ciutat que gràcies a aquets vint-i-tres cur-

sets, conèixen una mica més el significat del mot Espeleologia, Es bó

també la continuitat de la tasca d'ensenyament, amb la renovació de

monitors que ajuda a que el nivell global de la Secció sigui cada dia

més qualificat, si be hi ha persones que encare creuen que els cursets

no deixen fruit a la secció, altres son del parer que sense curset la :

SIS estaria ara buida, pero independenment de si la gent després d'un

curset és queda o no a la Secció, la divulgació que l'organització d'un



curset Suposa, sens dubta repercuteix en bé dalNomtre mon subterrani,

Si mes no, els centenars de cursetistes que per les nostres mans han

passat, no ignoraran mai més el que es l'espeleologia,

Analitzant més a fons la questió de la conveniencia o no de realit-

Z0r Cursets, no val a dir que molts dels que es mantenen varis anys a

la Secció no hi han entrat gràcies al curset, amb o sense haurien se—

guit practicent l'espeleologia, peró quands, gràcies al curset han tin

gut l'oportunitat d'integrarse a la Secció2 molts del Centre entren

a la Secció de la mà d'aquest curset, però també cal donar l'oportu-

nitat a la gent de fora, que sense curset no entrarien mai a formar

part del món del espeleolegs, Preguntem-nos, quands dels actuals SU

setistes haurien vingut a la Secció sense curset7, quands es mantin-

dran actius7T, Aqui està la clau de l'exit, després del curset cal se-

guir treballant de tal manera que el ex-cursetista no trobi una Secció

morta, sino plena de vitalitat, El curset éS un principi, cal llavors

saber continuar,

INCOGNITA A LA CODOLEDA (Xavier B,)

Un avenc tant conegut com el de la Codoleda es molt extrany desco-

brir-hi quelcom de nou, i precisament es una nova descoberta o potser
 r

 

AVENC de la CODOLEDA no tant nova, que volem donar a com
 

Sant Llorenç del neixer, El passat mes de Setembre,  
  

Muntce

y junt amb en Con Mansell varem imten-xD Aj

sl aV Ó tar forçar un pas molt estret a uns
IEEECEA.:

La si Bis metres d'alçada de la sala d'en-

trada, en el seu extrem Nord, aquell

cop desprès d'aconseguir fer passar

la cadera, per falta de corda no ens

atrevírem a seguir endevant, però el

sondeig del pou, el fons del qual és

plé d'aigua donà 10Om. Aprofitant la  sortida del curset, el dia 20 d'Oc-—
 

 



 

tubre, amb en Lluis i mes tard el Xavier F.,yarem intentar altre còp

superar aquest pags, ara el problema no és la falta de corda, sino lo

extraordinariament estret que es l'accés a aquest pou ( pregunteu-ho

al Lluis),entrant de cap es pot deduir el croquis que amb algunes me—

gures quedaria una topografia força bonica.

LA COVA D'EN JOANPETIT (Xavier B,)

En una de les tantes matinals de disabtes que hem. realitzat per

aquesta muntanya, junt amb en Claveri, Boixader i en Mansell, varem

tenir la sort d'anar a espateguar a una cova que en principi creiem

era nova, pero resultà ser ja coneguda per espeleòlegs de Sabadell i

que l'anomenen Cova d'en Joanpetit, tot i que el desengany afluixà una

mica els ànims o millor dit, la il.lusió, ens engrescàrem a explorar

aquesta cova per nosaltres desconeguda,

COVA d'en JOANPETIT

Serra de l'Obec
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La boca s'obre en un entrant del cingle que hi ha avans de la font

dels traginers i que configura la carena que discorra entre el Coll de

Boix i el de Tres Creus, és situada devant mateix de la Cova dels Talps

sobre un revolt d'una pista de ia ex-urbanització que es troba per

aquells indrets.

 

 



l'Entrada 1a forma un corredor al cap devall hom hi troba la cova

propiament dita, aquèsta en principi s'hiciroula dret, però als pocs

metres s'estreny sobtàdament, el Con passà primer per aquest pas on

sorprenenment li caigué el casc en un gourg força profund, naturalment

es va quedar sense llum i la feina va ser seva per seguir entrant a la

cova per un pas estret Beguit d'un gourg de mig metre de fons i 1,5m,

de llarg que acupava tota la galeria. La cova segueix despres del //

gourg amb una galeria que s'estreny a mesura que avançem fins a fersge

impenetrable,

ACTIVITATS DOMINGUERES (4 altres)

En el llibre de registres de la Secció,emb trobat anotades les se-—

guents sortides corresponentsal mes d'Octubre,

5 i 6 Espluga de Francoli: Fete, Simbet,Cloria, Masos i Lindo

-Cigalera de l'Obaga de BaleràniQnirri,Migueles i Je-na-ri

13 —Les Foradades3:XXIII Curset, 18 Sortida practica

-Goufre du Monegou-orri: Polli,lLindo,Detergent Elena

20 Avenc de la Codoleda:Ostresl quanta gent (XXIII Curset)

—Avenc del Llest:Mira'1llque savi elll (XXIII Curset)

—Àvenc de la Falconera: ni blanc ni negrà (XXIII Curset)

22 Avenc de Can Torres:Manueles i Migueles (vichy-olecs)

27 d-Cigalera de l'Obaga de Baleràn:Chirri,Migueles,Pecas,Nari i Font

-Avenc de la Canal de Mura:Pluja de focus i lots (XXIII GQurset)

—Àvenc de les Pinasses:molta pinassa i poques pinyes(XXIII Curset)

-Avenc del Davi: sense comentaris (XXIII Curset)

ALGUNS NOMS DE CAVITATS

BOFIA: ES usat tant per a coves com per a avenos. Molt frequent a les

Berres del pre-pirineu del Berguedà,Alt Urgell i Solsonés,EXp:

Bòfia de Sant Jaume (Montmajor- Berguedà)

BARRENC: Sembla que prové de la contracció dels mots barranc i avenc

d'origen occità, però molt frequent al Rosellò Exp: Barreno

del Plà de Perellós (Opol- Roselló)

   


