
 

 

   
  

 

   

  

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

Ri Querant, Rabeig, Tuta,

Circular interior de la Secció IGE NER
   
 

Una secció es més que un lloc on convergeixen esforços per realit-

Ger Una tasca concreta, com en el nostre case es l'Espeleologia,Aques-

ta reflexió neix d'una carta arribada d'Escocia que tramet l'amic Con

Mansell donant les gràcies a tots els amics de la SIS pel bon acolli-

ment que sempre li hem dispensat, prometent que algun dia no pas llunyà

tornarà amb nosaltres, Aixo no hauria estat posible si la SIS només

fos una vulgar secció d'espeleologia, peró som quelcom més, un grup

de gent que s'aprècien en allò que realitzan, que treballen plegats

cap un fi comú i que llur màxima aspiració es més que una fita espeleo-—

lògica, trobar amics dins d'una activitat de grup. Gràcies amic Con

que desde Escocia ens recordes que com amics i espeleolegs alhora.

SOBRE L'ACTUAL DINÀMICA DE TREBALLDE LA SIS (E.C,G.)

El XXIII Curset ha estat un éxitl

ES una cosa que no deixem de repetir-nos, Peró el XXIII Curset es

una idea abstracte, el que realment compte son les trenta persones que

han sortit d'aquest curset i de les quals depén en gran mesura el més

proper futur de la SIS, No hem d'oblidar que l'objectiu dels cursets

d'iniciació no es tnicament, que tinguin un bon nombre de cursetistes,

Sino, que aquests cursetistes es quedin a la Secció. I quedar-se a la

Secció no sianifica assistir a totes les furres i actes més o menys —

foltlórics que desenvolupem en aquesta casej quedar-seç significa inte-

grar-se a la SIS com un més, ja sigui en tasques de gestió o burocrà-

tiques, com tasques de Camp.

Els grups espeleològics, i la SIS no ee una excepció, passen moments



de puixunça i d'altres en ele quals es fa menys activitat. La SIS en

aquests moments per desgràcia, crec es troba en un moment de baixa,

però, tenim totes les condicions per a superar aquesta situació i fer

de la SIS una Secció on es treballi i c£ facin coses interessants (Que

no vol dir únicament fer grans cavitats Ge molts matres de desnivell),

Una de les condicions essencials per a fer una bona tivada endavant es

una transfusió de Sang nova a la gent que actualment ports la Secció

(Tant a nivell de junta sinsisteixo, com a nivell de feina en el camp)

i que es troben bastant "cremats" després de dos anys en els quals no

ha entrat gairebé cap element nou a le SIS (No oblidem que els cursete

Xil i XXII van estar poc menys que desastroesos),

Recordo, que vaig llegir a l'editorial del SIS/9 que actualment reg-

nava la comoditat i el "ja s'ho feran", Ara és el moment de deixar en-

rere aquestes afirmacions amb fets, Deixar enrera aquesta apatia i en-

llestir amb ànims la campanya d'estiu, l'afer de la Cigalera i d'altres

trebalis que tenim pendents i que per menes de perconal no hem pogut

dur a terme,

Per això, veig a la gent que han sortit d'aquest darrer curaci amb

por i esperonça. Por de que vegin a la STS com un bon 11oc per anar a

la tarda després de sortir del treball o de clasee o per "anar de mar-

xa els dies festius. I emb esperança de que gràcies a aquests elements

el o que ja protem algune anys ací, rebem una nova injecció moral que

ens doni forces per a desemvolupar una dinàmica de treball que feci pu—

jer la nostra Secció i que ens ajudi e sentir-nos satisfets de la tas-

Ce realitzada,

ALGUNS NONS DE CAVITAT
 

CIGALERA3:Mot occità, e Catalunya es d'ús exclusiu a la Vall d'Aran i

zones limítrofes del Pallars Sobirà, Sens dubte podem dir que

té el meteix significat que grallera, ja que de les gralles

en deuen dir Cigales, Expl: Cigelera de l'Obaga de Baleran

(A16: Ge Gil — Pallars Sobirà)



COVA: Nom general amb que es designen les cavitats de tipus horitzontal

Expl: Cove Simanya (Sant Llorenç Savall — Valles Occidental)

ESPLUGA: Generalitzat per tota la nostra àrea lintistica, és el prin-

cipal sinònim de cova, Es una derivació d'espelunca, Exple:

Espluga Llorne ( Tremp — Pallars Jussà)

ACTIVITATS DOMINGUERES ( i altres)
 

En el llibre de registres de Ja Secció, hem trobat anotades les se-—

duents sortides corresponents al mes de Desembre,

4-Avenc de les Piques: Véren picar una bona colla (XXIII Curset)

"Avenc del Sot Gran: Gemma, Migueles, Xavier B,

T,8-Sima de la Piedrge de San Martin: Ohl que fantàstic (XXIII Curset)

14,15-Avenc de Can Castellet de Dalt: Després de la farra poca gent ve

canter Nadales al pessebre 0(Despedida del XXIII Curset)

20-Avenc de Sant Jaume de la Mata: Marti i amics

21-Cova del Pujol de la Mata: Xavier B. i dos Farigoleros J.Bruguer

i J. Cuyès

22-Les Foradades: Sortida de practiques, era gent que ja habien obli

dat coses del Curset.

06-Matinal de Sant Estevel(Avenc dels Peps,Avenc de Ja Tica,Avenc de

1a Pala,Avenc del Torrent del Muronell,Avenc del Sot de la Carda,

Avenc del Lledonar i Avenc del Muronell): Marga i Pepitu (Carnone

brothers, Iolanda, E.C.G., Badiella Brothers, Mateu Fusalba i

Anna Fito,

08-Avenc de Can Pobla: Roger, Marti i Pep

28-Cau dels Emboscats: Xavier B. i dos Farigoleros mes, J. Brugués

i J.Cuyàs,

20-Avenc de l'Asensio: Tete, Toni V., Lluis Re

34-Forat del Riu iigares Toni Serra, Manuel V. i Migueles, amb une

colla de Tortosa,

34-Avenc d'en Sendo3: Xavier B, i el Scottisn.

 



CIÈNCIA: ea PICCOIO:

peri J. Parera (Anònim Segle XX)

(Els fets succeeixen en un futur no gaire llunyà. Lloc: encara
indeterminat)

Els dos socis semblaven força satisfets, Passejaven, bo i gau-
dint d'aquell paisatge gairebé paradisíac, ple de boscos, prats i
jardins de vius colors: tot, d'una bellesa quasi embafadora,

—Are, —deia l'un- ja no ens podrè acusar ningú de malmetre la
Naturaes

-l... en tot cas, ara ja es torna a veure com abans, —contestà
l'altre— fins i tot més bonic, potser...

Abans de ficar-se a dins la factoria, ambdoé es giraren per tal
de donar el darrer cop d'ull al "seu" paisatge: arbres de tot tipus,
prats de gespe de verà llampant, jardins de simetria Aangoixant,,.

El que sobtava, peró era la manca total d'ocells, insectes i
qualsevol altre animal, en aquell entorn, Tampoc no s'hi veia cap
fulla seca,., ni s'hi respirava cap olor,.,l

l1 és que, amb els plàstics, encara no s'hi feien miracles...

-Vols dir que se n'adonaran, d'aquests "detalletst2 —Aquesta
era una pregunta que ambdós es feien.

uDavent de la faeotoria mica, el ricrol d'aigtes tèrboles llan-
çava un murmuri angoixant e
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MONITOR, UN DIUMENSE

A LES VVIT dEL MATÍ.

   
 


