
 

 

 

  als interior. de la Secció
    

LA COVA DE LA CARRERA (Xavier B.)

Aquesta curiósa cova és situada a la Vall d'en Bas (Garrotxa) molt

propsraal Màg dg tg CaPTene en el terme de Sant Esteve d'en Bas, per

trobar-ia es millor preguntar a la casa i ells molt amablament t'in-

diquen el camí, es força facil,

La cavitat te 165m, de recorregut, per ella i circula un riu que a

lestiu resta quasibe sec, La boca sobra en un torrent desde on podem

prenàre dues direccions, Cap al Nord segueix una galeria de 20m. on cal

progveser acotat fins que s'acaba molt estret, al Sud, un corredor de

3Om. desemboca a un resalt de 3m. format per una ampla colada, el sos—

tre de la cova €q8 cau d8 4m,, segueixen 20m. més fins a un dobla pas

estret, oal arrossegar--88 per on passa l' sigue 0 enfilans sc un xic, un

cop supirat aquest, la cova torna a gaudir de notables dimensións fins

que als 3Òm. cal avançar arrossegats una bona colla de metres més per

desembocar a una reduida sala per on és veu la llum de l'exterior que

malauradament no podem assolir ja que un gran bloc ens ho impedeix.

Aquests. curt riu subterrani està excavat en roques margoses seguint
 

 

COVA de la CARRERA els estrats que amb
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una certa inclina-

ció devallen de Nori

a Sud, al sostre i

Sobretot als ultims

 

metres es pot obser.

- rues ta var l'esquerda gene.
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sionada, Aqueeta cova en epoca de fortes plujes s'acostuma à inundar

els 20 o 40 ultims metres,

LA COVA DE LA ROCA FORADADA (Xavier B.)

El passat dia 22 junt amb el bon amic Jaume Claveri, vàrem fer la

acostumada matinal de dissabte, aquest cop tornabem a la Cova d'en Joan

petit que haviem visitat temps enrera, el motiu de l'exploració era fer

un aixecament topografic mes acurdt així com intentar forçar l'estreta

galeria final, després d'assolir ambdós objectius, anàrem a cercar una

altre cavitat que per indicació d'en Joan Boixader aconseguirem trobar

molt facilment.

La cova de la Roca Foradada que és com hem anomenat aquesta cavitat,

està situada al peu dels cingles que de Coll de Boix s'extenen fins al

Coll de Tres Creus, més al Sud que la Cova d'en Joanpetit i la Cova dels

Talps, al costat Nord d'uns 60 o més metres molt llisos de cingle que

es fan molt visibles desde les pistes de la ex-urbanització que hi ha

per aquells indrets,

 dim "Una roca foradada 

COVA de la ROCA FORADADAserra de l'Obac i paral-lela al cin-
Croquis: Xovier Bodiella  gle ens identifica

 

la localització

de la cova, aques-

ta de boca molt

alta pero un xic

estreta comença

amb una galeria     ascendent que in- 

cideix en una galeria perpendicular un xic mes ample, podem seguir ques

direccions, al Nord la cova forma una petita sala amb una xemeneia molt

alta, mentre que al Sud despres de un pas acotat trobem una sala més re

duida que l'anterior i de Sostre baix. La cova es formada per una petita

xarxa de diaclasis aprofitant el retrocés del cingle.
at



ACTIVITATS "DOMINGUERES"
 

En el llibre de registres de la Secció, hem trobat anotades les gse-—

guents sortides corresponents al mes de Febrer.

2- Avenc de Can Torres:Pepe C, 1 Xaviar B.

G- Avenc de Castellsapera:Pepe C, i Pau Q.

16- Avenc del Club:iPepe C.,Vicens C, 4 Joan

- Cova de la Carrera (Garrotxa): Xavier i Eduard UB"

e2- Les Foradades:Pepe C.,Pau Q. i Masca

- Cova d'en Joanpetit i Cova de la Roca Foradada:Xavier B. i Claver.

è3— Cova de les Rondes i les Deus de Mediona:Jordi A. ,Monica,Masca,

Nuri ,Migueles,Tete, Pepe C,,Joan,Yolanda,Eduard Xavier i Enric "8"

- Cau dels Emboscats: Marti P, i una colla d'amics

- Avenc del Club: Albert C,,Cesc C,,Miquel B.,Xavier T. i Esteve G,

ALGUNS NOMS DE CAVITAT /
 

GRALLER/A: Es refereix, generalment a avencs on aniden les gralles, En-

care que es troba en altres llocs, és més frequent a tota la

zona pirinenca i prepirinenca. Expl: Graller del Boixader

4 (St. Esteve de la Sarga - Pallars Jussà )

GUELL:Es tracta d'un altre mot occità, que significa font abundosa, bro.

llador, Localitzat únicament a la zona de la Vall d'Aran. Expl:

GUell de Tur (Vilac - Vall d'Aran)

QUERANT: Localitzat unicament a la zona de la conca de Meià 4 es fa

servir per designar avencs, Expl: Querant gran de Paus (Vila-

nova de Meià — Noguera )

SABIES QUE ..2

ee. la S,I.S, va tenir des de 1969 al 1977 una Delegació a Olesa de

Montserrat 2

... l'Avenc del Llest és l'autentic lAveno de la Coma d'en Vila'2

ee. la Segona cavitat més llarga de sal d'Espanya és el "Sumidero

del Castellar", a Minglanilla (Conca) i la va "descobrirt la S,1.9.9

ee. l'escut de la S,I.S. va ésser ideat per en Salvador Mesalles,

 

àlies "el Tete"2
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JECL SE IX ITONLS TUNDERGROUND''

Si no existís l'espeleologia, no us podria escriure.
S£ no us pogués escriure, no em podríeu llegir,
Si no em poguéssiu llegir, encara faríeu menys cas de mí.
Si féssiu menys cas de mi, us tornaríou intel.lectualment més
pobres d'esperit.

Si fóssiu intel.lectualment més pobres d'esperit, podríeu entrar
més fàcilment al cel.

Si poguéssiu entrar més fàcilment al cel, m'ho agrairieu.
Sl m'ho agraíssiu, sorla foliç.
Si fos feliç, em sontiria, fins 4 tot, d'una altra manera.
Si em sentís, fins i tot, d'una altra manera, tot ho veuria més
clar.

Si tot ho velós més clar, no tindria la vista perfectament.
Si no tingués la vista perfectament, no sabria Pas per on passar.
Si no sabés per on passar, ho preguntaria al primer que passés,
Si ho preguntés al primer, el segon estaria intrigat.
Si cl segon estés intrigat, per mi se'n podria anar a la porra.
Si se n'anés a la porra, hi trobaria molta gent, actualment.
Si hi trobés molta gent, tornaria.
Si tornés, se n'aniria a casa seva per tal de no discutir-se amb
mi.

Si 58 n'anés a casa seva, raflexionaria.
Si reflexlonés, veuria que ol món és una...()
Si veiés qua el món és Una. (), li vindrien mals ponsaments.
Si Mi vinguessin mals pensaments, millor que se'ls callés.
SÍ fos millor que se'ls callés, s'emprenyaria encara més.
Si s'emprenyés, em perseguiria.
Si em perseguís, m'hauria d'amagar.
Si m'hagués d'amagar, m'amagaria a sota terra, com més fondo
millor.

Si m'amaguós a sota terra, com més fondo millor, cercçaria un avenc.
Si cerqués un avenc, hauria d'inventar l'espeleologia.
Si inventés l'espeleologia, hauria de tornar a escriure.
Si nagués de tornar a escriure... pobres de vosaltres... pobres de
vosaltres..,

ANÒNIM SEGLE XX

 


