
    
    

   

  

 

  

 

  

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

Querant, Rabeig, Tuta,
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EDITORIAL
 

Ja som en el mes de Nadal, con cada any el Cicle Nadalenc acapara

les activitats d'aquestes dates asenyalades, aquest cop aprofitem

l'oportunitat per fer una crida a aquest joven tant dinàmic que te

ara la Secció per què participi d'aquestes activitats Nadalenques i

en el millor dels casos que col-labori en la seva realització, El

Cicle Nadalenc ens brinda l'ocasió de que junts, joves, grans i no

tant grans ens apleguem per fer de l'edició del Cicle 1985-86 uns

moments de goig i germanor que a tots ens satisfagin alhora que ens

omplin més d'humanitat,

Ànims i a participar-hi col-—laborant i BON NADALI,

mm—reapatn

Ara farà uns deu anys aproximadament que vaig entrar a la Secció,

recordo bé que l'Espeleologia era molt menys coneguda que ara, era

l'eport dels pobres, ja que amb una baga 3 un mosquetó tenies el pro-

blema del material personal resolt, un casc de paleta pels cops i una

llenterna de mà era lo inprescindible per fer qualsevol exploració,

Aquells temps quan anàbem amb elèctron i corda dinàmica, fer un avenc

volia dir carregar molt pes, cosa que limitava les activitats de lla-

Or, esclar que tot anava lligat a la mentalitat de grans colles i

un llarg diumenge per fer sols un avenc com el Castellsapera. Amb po-

ques hores dos espeleòlegs exploren el matcix avenc avui en dia, je

no parlo d'un de —200m, que en aquella época suposava una gran proesa

i ara en un matí eg pot assolir amb poca gent.

Qui sap si d'aqui a,uns Quince anys méS, cap allà a l'any 2000, el

 



 

nostre present serà un record plé d'anyorança i melancolía, aquell

passat que caldrà recordar fent una sortida d'época,

LA CIGALERA ENS ESPERA (Ferran AJ iOhirrit)

Aquesta créónica pretend engrescar a la gent de la Secciò a no fer

esperar massa a la Cigalerea perque la SIS es converteixi en el grup

espeleològic que ha explorat l'avenc més profund de Catalunya,

5 i 6 d'OctubretAmb en Jenar Indurain, Miquel Angel Martinez i un

servidor, sortirem ben d'hora de Terrassa carregats amb més de 500m,

de corda i més de 1000m. d'i1-1usió, El tap de neu del pou d'entrada

fustrà les nostres esperançes fen-nos empasar els 500m. de corda i els.

1000m. de il-losions,

26 i 27 d'Octubre:iAquest cop amb més gent,Jenar Indurain, Josep

Miquel Bosch, Miquel Angel Martinez, Xavi font, Pep Freixa (GES del CMT)

i jo mateix, Duiem pics i pales per si leg mosques, peró 1886 mosqueg

cabaetxes ja havien actuat, un pas entre la rimalla ens va permetre

arribar al famós pas estret,

 

CIGALERADE L'OBAGA DE 1,2 i 3 de NovenbreiUna gran colla forma-

G 'BALERAN tE4.5) da per Carles Mascarilla,gosé Agustin Lin-
CROQUIS D'i

E. MONTSERRAT ) i I iTAU dez,Joan Pladeveya,Enric Montserrat,Jordi

    

  
  

Centelles,Roger Garcia,Manuel Vives,i un

Ú / servidor, amb molts ànims s'aconseguí

h q-— arribar al llac, però les anècdotes prou

—A— conegudes, del super pas estret que mar-—

tiritzà a varis components de la colla,les

flexions nocturnes d'algú altre,la pase-

818 jada del bot per tot l'avenc,perdre mate-

rial, menjar sopa, eto,. aconseguiren do—

nar molt resó a la sortida,Sort del segon

equip format per Jesus Beltran,Xavi Font, 
Et, Francesc Navarro,Gemma Planes i Gloria  Guia que ajudèren a recuperar material,

 



 

( CIGALERA DE: L'OBAGA. DE

 

ir BALERAN (EA-5) Malgrat totes les desgràcias que han

i. viva os acompanyat les tres sortides, els ànims
Ll F. AGUINR a
it RAI-1968— encara son alts, cal no abandonar ara i

i i qi seguir lluitant,

E ee El Ne ay (ALGUNS NOMS DE CAVITAT
 

BOTET: Localitzat en algunes zones del

s18 Pallars Jussà, indica una cavitat

que en ocasions hi surt aigua in-

 

termitenment per le boca i com si 
fos bots, Expl:Botet de casa Rey (Espluga de Serra- Pallars Jussà)

BUFADOR: Cavitat que per diferentes causes treu temporalment un fort

corrent d'aire per la boca, Es una forma generalitzada arreu

del Principat, ExpltBufadors de Babi (Sta, M8, de Besora -

Ripolles),

ACTIVITATS DOMINGUERES (3 altres)

En el llibre de registres de 1a Secció, hem trobat anotades les

seguents sortides corresponents al mes de Novembre,

1,8 4 3 -Cigalera de l'Obaga de Balerèn: Chirri,Jordi,Roger,lindo,

Masca, Manel, Polli,Nas,Sumbat,Gemma,Xavi f,Suso,Gloria,

—Avenc de Castellsapera:Lluis d'esquerres, Marc Florista,Tete,

Toni Valles i Ferran S,

9 i 10 —Graller Gran de Corralot:Via Bonica i Via Llac de Ja Verge

(XXIII Curset)

16 i 17 -Avenc de l'Espluga: Sense gaire aigua (XXIII Curset)

23 -Forat de Puig AndreutTractant-se d'un forat ja us podeu fer

la idea de qui son ed protagonistes, ben segur que hi treie-

ren terra per fer-lo més prófund.

23 i 24 -Avenc de l'Esquerra:Via Anna, no es va poder superar els 200m.

a on aniriem a parar si en un curset d'iniciació es fesin

aquestes coses reservades als més insignes espeleòlegs

(XXIII Curset),    



FER MUNTANYA

Per: J.Perera "Anònim S,XX"

Un animal de ciutat,

disposat a fer bondat

per tal de rebaixar panxa,

va decidir un bon dia

que calia visitar

de tant en tant la muntanya,

Volia anar preparat

(és poc amant d'aventures)

i es va fotre en un mercat

d'aquests "Hipers"

que ara abunden-,

Me l'ompliren de grampons,

cordes, estreps i banyons,,,

pales, piolets, bots pneumàtics,

escafandres, martells, mitjons,

torns, motxilles i eleEtrons,..

Però una coga es deixaren

-no la hi podien donar-

que era la més necessària,

"4 la voleu saber7 SÍ72 Va71

Doncs era l'esperit muntanyenc

que és la virtud més lloada

i d'aquells qui baixen l'avenc

li dels qui pugen muntanya.

OI és gixó el que us puo dirs

, Que si tot el que busqueu

: és anar a rebaixar panxa,

val més que us deixeu de grampons,

motxilles, torns, eleEtrons,

pales, piolets, bots pneumàtics

i d'altres estris tan prècticsi

Foteu el camp a Biafra,

que allí hi podreu practicar

-sense gastar de butxaca-—

l'esport ideal, també pràctic,
i
li per a rebaixar la panxa.

-i anoraXs, que Son molt prècticsi- sense passar per muntanya,

 

  MONITDR, UN
DIUMENGE A LES ONZE

DEL MATÍ
 

   

 


