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Aquesta curiosa coveta és situada al cim del pujol de la mata, turó

que s'aixeca alteros antre el torrent de la font freda i la roca de la

£falconera, la seva vesant osst s'enlaira més de 200m. desde el llit del

 

torrent fins al cim, Desde el camí de la COVA del PUJOL de la MÀTA

sesta de la forcstaga arribem al turó per LAMAA / SERRA de LOBAC (MURA)

llevant trobant la boca principal de la

cova a escassos 5m. del cim rocós, es pot

seguir un corredor de 6m. de llarg que

travessa el turó, poc abans d'arribar a

l'altre extrem trobarem a la dreta un con

Quete pel que avençarem acotats uns 3.

fins girar 902 per seguir 2m. més ji sor-—

tir altre cop a l'exterior,

Es bonic d'observar desde el cim del

 

SIS 2412-1985 —.  €

turó, les diàclasis que determinen la 

Cova, que es fan molt visibles per l'herba que creix entre les petites

fisures de la roca, també en destacarem la perfecta erosió de les ga—

leries de la cova i sobretot la que cal anar acotat, que son molt in-—

teresants. l-

L'AVENC DEL CLÚB (Pau Quesada)
 

Aquesta és una petita descripció d'una sortida de la SIS en la qual,

uns''companys dels que hi anàvem ens vàrem decidir, de pas, a topogra—

fiar l'Avenc,

Aquest Avenc és de molt fàcil localització, al costat de la pista

 



 

que puja fins a Can Pobla. Malgrat no tenir gaires formacions, jo el:

vaig trobar força interesant, maco i divertit.

La topografia correspon a Ja Via Pèndol, ja que, per mena de. cor—

da, no es va poder fér tot l'avenc, Per a mi, que era el segon cop Qés

topografiava, va ser una experiència molt interessant i també diverti—

da. Tot va transcórrer bé, excepte els típics problemes amb el mate-—

I sal,
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ALGUNS NOMS DE CAVITAZS
 

FORANCA: Segons el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pom—

peu Fabra, editat l'any 1932, significa, cova o bauma

FORAT3 Mot estés per tota la nostra geografia, tant és per coves com

per avencs. Expl: Foret de Sant Hou (Gombrén — Ripollés)

FOU: Sinònim de font. Generalment pot indicar cavitats que en altres

temps o esporàdicament surt eigua. Expl: Fou de Bor (Bellver de

Cerdanya — Baixa Cerdanye)
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Aotivrmars DOMINGUERES ( 3 altres)

En el llibre deregistres de la Secció, hemtrobat anotades les Bes

guents sortides corresponents al mes de Gener,

18—

49—

e6—

26-

L'AVENC D'EN SENDO (Xavier B.)

Ara ferà deu anys d'aquella prime-— de SolaGOLLS

ra visita a l'avenc, en el transcurs ea

de l'exploració-es va desobstruir un

pas que comunicava les gateres supe—

riors amb les de mig pou, Ss'efectuà

una topografia que va Sortir pubplica-—

de pocs temps després a l'Arxiu del

Centre,

Durant aquets anys la cavitat ha

estat visitada molt esporadicament

ralgrat le poca atenció que ha sofert AL af

per part dels espeleblegs, ens hem de es

sorprendre de Jes noves troballes q'elslh. i. ui,

Cova Xdcat: Xevier B.

Avenc de Castellsapera: Pau Q., Chirri, Migueles, Pecas, Yolanda,

Salvador (Brasileiro). Be

Avenc del Davi: Cesc C.,Albert M.,Cristina, Popotxo, Quim, Esteve,

David. l l

Les Foradades: Chirri, Pau Q., goan.

Avenc del Cavall: Ragor, Marti i Amadeu.

Cova dels Taelps ji Coves del Galcéran: Xavier'B. i Roger,

Avenc del Club: Chirri, Pau Q., Joan, Yolanda, Toni, Viçens,Nuri,

Masca, Xavi F,, Polli i Migueles,

Avenc de la Canal de Murés Cesc C., Albert C,, Popotxo, Miquel B.

Avenc de Castellsapera: Tete, Roger i Toni V.

Cova Maravelles: Pere P., Chirri, Migueles, Scottish, Polli,Nuri,

 

Elenà, Masca, Xavier B., Nontse, Neus i Pere Joan.

AVENC DENSENDO Es
SERRA. de L'OBAC (MATADEPERA)
Teregetia: Eduard EACELA (68D)
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compenys delGES del cur. Unes DLal fons dela sala final onhèn

proseguit per tres punts diferents, cal al Oest le gatera £ens portaa

una sala força còmoda, al Nord la estreta gatera s'ens fa inpeneirable

als pocs metres i al Est un forat a mitja pared dóna a una sala força

alta. El que sorprend mes, es el nou pou que comunicaamb la sala fi-

nal, que després de pasar una galeria acotats fins a una sala força :

eran, un conducte ajegut desemboca a un pou: aéri de 10m.

Presentem aqui la nova topografia que realitzèrem el darrer die

de l'any 1985.
 

A8STSO RAQNS PER FER ESPELEQLOGIA
dies (D'UN ESTUDI REALITZAT PER:

"XXth., CENTURY ANONYHQUS CENTER" Qf
NEY loura llona' JERSEIL,:

OQCCIDENTAL YALLEX

VONDERLANO)

 

Darrerament, S'està observant à Terrassa un interès creixent per
l'espeleologia. Conscients del perill que tenim .de caure enun cofoisme
exagerat, el "SIS del CET"(queda bé,. 0i2) ha encarregat l'estudi seriós i:
fidedigne de la situació real a la prosipigea institució "XXeh. Cent

' Anonymous Center", N.p.11.J Es 0. V.

De l'enquesta, realitzada a 00.000 persones dels tres sexes fins ara
comptabilitzats (i d'edats compreses entre els 2 mesets i els 94 anys), se n'ha
tret la conclusió que .només 48780 persones enquestades (97'564) practiquen
aquesta activitat(parlem de terressencs,eh2). De les altres 1220 persones
(2'444) és de lesque ara us vell perler, Veiem llurs raons...

Una de los causes del 2'02X dels 'NOs', de les més Ei aranea: n'és
la discriminació per questió d'edat: Ja pateixen infants menors d'un any i:
adults de més de 69 anys.

h El problesa discrintnetort, el pateixen un 0'944 pel seu 'status"
social: cas de les monges de' clausura a les quals no deixen sortir del convent
per tal de practicar l'esport.

Les agloserzssctons(24' 434) que es produeixen a l'entrada dels
avencs, la manca de 'Mc.Donaids' i mècuines de "Coca-Cola" 1 d' altres serveis

— Són altres de les raonstés 9814).
Manca d'ajicient:'Treis més emocionant fer "esquiving' (esquivar

els cotxes a la ciutat)"(2'694)
La ignorèscia(d'5S44l:)'dEspeleo... QUÈPAh, Sí, el nou tractament

del cabellt...'t

Com veieu, hi ha opiuions per a tots els gustos. I he de confessar que em
sento frustrat. ds :

Malgrat tot, ens queda el consol de Jes 48. 780 raons restants per seguir
practicant el "fer avencs". D'aquestes, també us en parlaré un altre dia. esi no
agafo mandra...)
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