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PARLANT LA GENT S'ENTEN (La Junta)

Hi ha fets que per manca de suficient conversació esdevenen algunes

vegades un xic confusos i delicats, ben segur que a molts de nosaltres

ens ha succetit, Darrerament arran de les campanyes de Setmana Santa,

per causes ben alienes a la voluntat dels rectoriaan: un malentès

o millor dit una manca de. conversa, encrespà els ànims a més d'algun
Consoci, motivà alguna queixa per escrit que, respectant la llibertat

d'expressió fou publicada en aquesta circular, Amb el temps de reflexió

suficient i parlant sobre la questió s'ha vist que aquesta queixa no

era prou fonamentada, No volem entrar en raons ni detalls, tots sabem

de quin mal patim, peró sí que seria profitós treurén les nostres con—

clusions i procurar d'ara endevant evitar casos com aquet amb un xic
més de diàleg: si convé, parlar més del que estem acostumats: pensant

sempre peró, que abans de dir una cosa cal madurar-—la i mesurar el seu

contingut,

PRIMERA SORTIDA DE LA "SEQCIÓ FEMENINA' (Margarida 0.)

Diumenge. 13 d'Abril ( cal recordar aquesta data), es realitzà la pri—

mera sortida, formada per un equip de vuit persones (Totes Dones), a

l'avenc de la Falconera(un de petit per començar), Despres d'un bon

esmorzar i de colocar-nos tot el material , Vam baixar a l'avenc.

Quan ens vam cansar d'admirar aquesta cavitat vam pujar, evidenment

sense problemes ( i això que no hi havia cap home que, gentilment, ens

oferís la seva mà per sortir).

Quan estavem totes a fora prenent "du soleil' 4 parlant de les nos-—

tres coses, van apareixer uns lburinotgt que potser es pensaven que



essitariem un equip de rescat (34 es que noens poden deixar soles).

En vista de l'èxit van marxar, i noseltres vam esperar l'hora de di—
rar per tornar a casa fent "ditett, i lógicament no vam tardar cens en

teovar un bon i amable "xofer",: l

Components: Marga, Mònica, Susana, Sílvia, Iolanda, Cristina, Gomme i

FPLLSabCOt,

di BENGALA LLUMINOSA SFERLIT (Enric M.)
em 

in el present article vull. Goner ae coneixer les utilitats pràctiques

dins l'espeleologiía de le Berngala Lluminosa Sterlis.

Un dels problemes dels espeleolegs es Za posivilitat de perdres o

res Cius una cavitas, ia qual Cosa faria perdre el temps i aug—

Com per exemple en un :ncrepvament de saleris conflictiu o bé en un

cacs de blocs per on es urcia ia sortida o direcció correcta.

Per tel d'evitar aques: neohlema, l'explorador coi—loca fites o bé

senyalitza els llocs conflictius amb draps o similars. Peró aquets po-

den pasar desapercebuts degut a la poca vistositat,

La Bengala Tluminosa ERCLit 68 LaSa en una reacció quimica de dos

productes per produir llum, acqueste reacció és produida dins d'un tub

hermetic, i per tant, no producix cap tipus de gesos o similars, la

lum produida per aquest: Gengela es de color verà, que fa que no es

pogui confondre i €s veri 8 forca cistàncie, te una durada de 32hores

i es força assequible i4 que cs venen en parelles que costen 23Optas.

Pot servir per senyalitzar cosscs com per exemple: menjar, carbur,

CtC.., per tal que els companys que venen el darrera, puguin trobar-—ho

amb facilitat.

Com no, també es pot éxur el c-s en que una cavitat que s'està ex-

plorant per primera vegeia es trobi un pou de molta allergada, en

GC cat cas es planteja t2 probleua, i es el de si le corda arribarà

103 per tal d'anar amb m3s Seguretat, es col-loca la Bengala a le

i masa Pa a : si dic ES mn ec La : a. €muta de la ccrda i tn e0t hem: at aner tota le corda només hem



 

de sacsejar-la. Si després d'aixó veiem que la bengala té un moviment

de péndol, les possibilitats de que la Corde no arriba son totals,

En general aqueste Bengala serveix per tot tipus de senyalització i

la podem comprar a qudisevoi fonda de caça i pègea, —

SABIES QUE...

ce. El texte dels adhesius de Ja secció "la natura no s'acava damunt

la terra" és d'Antoni Serra i va guanaysr. el corceurs onvocat a tal efec-£ j
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ésser a Cullalvera (Cantàbria), l'estiu de l'any 19689

hr eQUE dlES QueS persones que van lluitar més per le creació de la 3.I.S.

ven ésser doan Batlle i Enric Prat, siguent en Batlle el primer presi-

dent2

D te P c
a i c
nese l'actuel entrade de l'estatge d . (amb el rat—-penat incluit)

ja hi eren a l'antic local del G.E.M. del carrer de Sant Pere 2

ALGUNS NOMS DE CAVITAT
 

AVIADOR: Sinònim d'engolidor, forat per on se'n ven les aigues d'un

dinósit. Ten sols coneixem un cas, l'Aviador d'Aixaleies

(Garcia -— Ribera d'Ebre)

BABORELL: Mot molt poc frequent, el seu origen és degut a les gotetes

d'aigua que es condensen a la boca de la cavitat per la hu—

mitat que porten els corrents d'eire que surten a l'hivern.

Els pocs cesos que coneixem es iccalitzen a les serres pre—

pirinenques de la Noguera i l'Alt Urgell, Expl: Baborell de

Dona Morta (Alós de Balaguer — la Noguera)

ACTIVITATS DOMINGUERES
 

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

guents So. siCes corresponents al mes de Maig,

1- Cova dei Salnitre(Montserrat):iXavier i Montse

1- Dc.ia Ge Jornos IX (Vigzcaya):Sumbat,Nigueles,Tete xi



10—

10-11

18-

18-

25-

Avenc de 1a Coma d'en Vile,Aveno del Tortosi i Avenc de la Brega

Pepe, Pau i Xavier B. :

Avenc de la Riera Seca, Xesjer B. i Miquel Cuyas

Cova Cuveres(Pallars Jussa): Jordi C.,Pecas, Pepe, Pau, Sumbat,

Gloria,Gemma i Nas

Avenc Montserrat Ubach(Solsones):Sumbat,Gloria,Nas,Gemma,Pecas

Pau,Pepe i Jordi CG.

Avenc del Davi: Migueles i Tete

Practiques exteriors: Gloria i Sumbat

Les Esquerdes,Avenc de la Pluja,Avenc de les Arrels i Avenc dc

les Cotorres(El Cairat)iOhirri, Migueles, Pepe i Xavier B,

Bora Fosca (Guilleries): Xavier i Montse, Enric, Tete, Migueles

Chirri,Xavi F.,Lluis, Manel i Maria, Cunsa i Jordi, Sumbat i Gio

ria, Nas i Gemma, Pecas i Pepe

 

  ae R j 5 I DS eemt ll ea   —————Éé—————É-le

OjUN STENASEILU 1 i
EN ONDIAL JUN ELEPHOS MAXIMUS AQUATICUSll

   
4388


