
 

 

   

  

lAfrau, Avenc, Bora, Bofia, Barrenc, Bo- /
ytet, Bufador, Cigalera, Cova, Espluga, Fo-

ranca, Forat mico, Fou, Grallera, Guell,

BQuerant, Rabeig, Tuta,

Circular interior de la Secció ABRIL

LÀ COVA DEL SERRAT DEL VENT (Eduard B,)

   
    

El. pagsat dia 2 de Març es realitzà per fi, i després de diversos

aplaçaments consecutius, la sortida a aquesta cova que es troba a la

comarca d'Osona, ,

Els components-victimes de l'expedició foren: en Nas, la Gemma, en

SU80, en Xavi i l'Eduard Badiella. Sortirem de Terrassa ben tard (mi-

llor no dir l'hora), ja que alguns dels expedicionaris tingueren pro—

blemes per desenganxar el coixí de la cara, Peró un cop enllaunats tots

en el "susocents-cinquanta" ens dirigirem tot seguit cap al bonic poble

de Tavertet,

Allí ens dirigirem al bar de l'alcalde, on ens donaren les claus de

la covu, i anarem a esmorzar al bar de la competència. En aquest, un

home accedí a fer-nos de guía amb el seu cotxe davant del nostre, fin:

a un mag a mig cami de la pista que duu a la cova.Arribats a aquest punt

i sense incidències, ja ens advertí l'home que la pista no serla messa

seca, I aixi fou, allò semblava el Missiesipi. Per tant, es va decidir

ue en Nas, en Xevi i l'Eduard es posessin les botes d'aicua i anessinq 3 : l9é)

El cotxe patinava més que els del Rally Costa Brava i esquitxava de fang
o

als pobres tres "negres" que estaven darrera empenyent, En Xavi va que-

dar de fang de dalt a baix, en canvi, el Nas, només una part molt deter-

minada dels pantalons,.,.

r
Un cop tots equipats enerem cap a la boca i obrirem Ja reixa deuprís

d'haver apartat el fang que ho impedia. La galeria d'entrada ja era en-

—
fanmudia, pel qual eng vam fer una idea de com aniria de ple el riu. I

 



aixi fou, arribats al riu, aquest era molt oabdalos i donat que la ga—

leria és tan baixa que t'has d'arrossegar, ens vem mullar amb violèn-i

cia, ben bé fins al coll, durant una vintena de metres, Després, la ga-

leria ja s'anava fent més alta fins arribar a la sala de la cascada. I

quina cascadal Queia tanta aigua que el vent dE originava ens deixava

ben glaçats, com si no en tinguèssim prou amb la lsucada' que acabàvem

de fer. Un cop aqui, ens vam adonar que el material per remuntarla cas

cada ens l'haviem deixat abans del tros inundat, i que algún sacrificat

hauria d'anar a buscarlo. Aquest voluntari va ser en Xavi que, després

d'arrossegar-sc altre cop per l'aigua, tornà amb el material a la sala

de la cascada, Però degut a l'hora que era ja, i que ningu mostrava ma-

esa entusiasme per a procedir a successives teucadest, es decidí que en

Nas remuntés la cascada per canviar la corda ja instalada, per una altre

de nova(pagada per la Fede, és clar), i donar per acabada l'exploració,

Il aquí podriem posar fi a la crònica, si no fos pel destacat protago-

nisme que adquiri el "susdit susocents-cinquantal durant el viatge de

tornada, /

De fet, des de la sortida de Tavertet i superada la repetició del Ra-

lly Cocta Brava pel mig del fang, la Gemma ja anava dient que 686 sentia.

una certa pudor de cremat. Però no fou fins a l'alçada del trencall de

Manlleu a Sarrià de Ter, on el tgatijumbu" 88 tornà tan intens, que và

rem haver de parar el cotxe per veure què era el que passava, Tan aviat

vam perar, ens vem donar compte que la roda dreta del davant treia fum.

Mentre ens ho miràvem preguntant-nos quina era la causa, en Nas es dit

vosà a desmintar la roda, Un cop treta aquesta, en Nas encara 8'engres-

ca més i es posà a desmuntar el fre de Usos, GEvent la mirada cada cop

més mosca" del Suso,I en Nas vinga a treure peces i més peces fins que

ja no en quedà cap, Llavors vg començar a muntar-ho de nou, pérò, com

col passar en aquets casos, ja no hi haguè manera de tornar a posar-ho

tol al seu lloc. I per acabar d'amanir la situació, els núvols es mos-

vParen insrats i ja deixaren anar alguna ruixadeta,
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Vist com e9 presentava el panorama, en Xavi i la Gemma 6s van posar

a fer ditet per anar a buscar un mecànic al poble. Un cop arreglat el

vehicle, el mecànic ja va advertir que convindria fer una repassada al

fre ben aviat, ja que es podria repetir la mateixa situació, I efecti-

vament, le situació es va repetir, just abans d'arribar a Granollers,

Però aquest cop en Nas ja havia pres bona nota de les ensenyances del

macànic i es disposà de der H arreglar-ho,Mentrestant, i aprofitant

que en Nas estava ocupat, en Xavi duia a terme dos intents d'atemptat

contra l'integritat física de le Presidenta en repenjar-se a un fanal

que no s'aguantava massa bé (segurament el fanal havia begut més del

compte). Finalment en Nas aconseguí arreglar la roda, no sense abans

haver-nos esquitxat a tots amb el liquid de fre,

Resolt el problema, ens dirisirem cap 8 Terrassa per l'autopista on

regulta que ens vam equivocar i van anar a parar a Barcelona.

No direu pas que no va ser una sortida ben distreta, eh7,

INVITACIÓ (Josep Miquel B.)

Si algun cop heu anat a explorar alguna cavitat en solitari, o si te-

niu la intenció d'anar-hi, us invito a apagar la llum del vostre carbu-

rer i restar uns moments quietsy sentireu llavors la crida de la foscor

el silenci de les cevitats com parlen. Potser algú reflexioni i es pre-—

gunti per qué es sent atret pel mon subterrani, L'esperit d'aventura no

es l'unic motiu, d'això n'estic segur, hi ha qeulcom més, peró que7,

Eduard Alfred Martel fa ara uns 100 anys sentí el que mardiEies ara 7,

Què Òs allò que fa que ens agradi cl món subterrani7,

Potser cap dels anomenats esports, Sigui tan variat i extens com l'es-

peleologia: des de l'explorador subterrani fins al Bióleg, pesant pel

Topógraf, Fotoiraf, Geòleg, Arqueòleg, com tambe el Submarinista i l'es-

calador, poden desenvolupar la seva tasca dins de l'espeleologia.

Un esprot-ciencia que té moltes branques que es bo que tots conegem

i no ens limitem solament a exploradors subterranis, sinó que hem d'anar

mé: enllà, l'espeleologsia 68 quelcor mès que un £Eimple esport,

 



 

Que aquesta invitució greutuita individual o col—lectiva que us fuig

serveixi simés no per obrir els ulls a questions prou interesants, Cal

pensar-hij feu-ho si-us-plau. Tots en sortirem beneficiats, la DS, 1,8,

 

 

 

TAMPE 4 4

EB) 0 PA DE LLET 4 os 5) ALGUNS NOMS DE CAVITAT

Sea JO sem d'Ememes des RABEIGt: Sinònim de font, localitzat tan3
Garraf,

DEXHOSARTIILOLSA sols al Solsonès. Expl: Rabeig

ALOTIASENSIORULE

AFERCANVTCARTUNY i ÓDTIGINASDSROGuny una v mn TUTÀ: Possiblement el seu origen és del
OS ONTASDAÇARIÓI - 8 siNCAQUERGOLAPORS llati (Tute - refugi) és usat in
ICANHTPORSOALREFA iati isVV XORTSDOIVYOACDADZ distintament per a coves 2om per

IREYANRASTILISÇARASPOSCONBRTS POT avencs, Expl: Tuta Freda (Bellver
CONQUIBRALIZX BF BÚBRIE a
DECÒLLAMPOUNYÍIST 18 Gerdanya Beixé Cantenyà)
PASTARARAS BC OLOT SA ES
BERXOCILEASES na ac mM FREDQUE...

RaA

: i RAE: ee. la S.1I.S., va realitzar quatre cam—
ss troben en vertical, horit-
s0ontal. o diagonal, en qualse- panycs a Mallorca,
vol. sentit,   Acugstes es van fer:

1970: Vàries cavitats, junt amb el Grup EST.

1971: Zona de Porto-Cristo, junt amb el Grup EST i E.C, Sabadell,

1973: Cova de Sa Campana, junt amb el Grup EST.

1977: Sa Campana, Cornavaques, Ses Rondes, junt amb el Grup EST,

eva El dia que van morir 3 espeleòlegs de Barcelona al Solencio de Bag-

taras (Osca), pel maig de 1971, degut a una pujada de l'aigua de la

cavitat, una hora avans del Succés, onze membres de 1a S,I.S. sortien

de la cavitat7

... El responsable de docència de l'Escola Catalana d'Espeleologia és

cl nostre company Jordi Centelles7.

ee. le pintures "rupestres" del nostre local són una còpia exacta de

les que hi habien a l'anterior del carrer Sant Pere, i que van ser idea

des 3 realitzades per en Jordi Massana i acabades per na Paulina Ballbe7

PA ame patatamaittamal mer dita
da aa EddEda EBA de



 

 

ACTIVITATS DOMINGUERES

En el llibre de registres de la Secciò, hem trobat anotades les se-—

quents sortides corresponents al mes de Març,

1-—

12-

Le

16-

Dd—

83-

24-

30.

Avenc de Sant Jaume de la Mata i Avenc de. la Canal de les Tei-

xXoneres3: Roger i Marti

Avenc Montserrat Ubaon (Sodsonès):Masca,Nuri,Toni,Chirri, Pau,

Pepe ji Xavi F.

Avenc de l'Espluga: Jodhi, Nene i Mam

Cova del Serrat del Vent(Tavertet):Nas,Gemma,Suso,Xavi i Eduard

Avenc de Costa Dreta(Montserrat):iPeo, Polli,Migueles i Tete

Les Foradades:Tete i Toni V,

Cova del Manel:Tete i Pepe

Avenc de Can Torres: Marti i Albert

Còva Gran de les Fogueroses i Les casetes d'en Bulli Xeva. B, 1

Jacint Cuyàs.

Avenç de la Sivinota(Garraf):Pau,Tete,Nuri i Masca

Recerça del "Forao Vapurerol: Suso,Nas,Gemma 3 Pepe

Avenc de Castallsapera: Pau,Pepe,Nas i Gemma

Ayeno d'en Gonills(Segarra):ixXavi F, ,Bet,Silvis, Pepe, Nan,Montse,

Gemma i els tres Badiella brothers

Cova Santa i Cova de l'escletxa de les Tres Boques(montsen):

Marti i amics

Àbime de Rabanel,Bonheur Bramablau,Abime de Mas Raynal(FPrença)

Tete, Migueles, Jenari i amics del GES

Graller de Ja Morera,Graller de la Sefiora,Celleret d'en Ramon,

Cova de les Cambres i Botet de Casa Rei(Serra de SIS):Suso,Nas,

Gemma, Pau i Pepe.

Cova Cuveresi:xavi F. ,M.Busties,Bet, Albert C.,Silvia,Cristina À

Popotxo,

cova Eugasens: Marti i Albert

Avenc de la Darnà:iXavi i Eduard B. ,Claveri i Boixader,



31- Avenc de la Darnà: Xavi i Zduard Badiella, Claveri,Boixeder 4

Jose Antonio.

UNA NOVA TROBALLA A SANT LLOREÇ DEL MUNT (Xavier B,)

Aquesta es la topografia de l'avenc desobstruit el passat dia 30 de

Març per els molt escarrassats espeleolegs terrassencs Eduard i Xavier

Badiclla amb en Claveri i Boixader,
 

AVENC DE
LA DARNÀ

Sant Llorenç del Munt
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