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Aviador, Baborell, Balma, Barbot, Bulll-

dor, Canya. Cau, Clivellera, Esquel, Esquer-
da, Font, Mentirosa, Pou, Rec, Ullal

vara

  

 

  

LA COSTA BRAVA DE LA S.I.S. (Xavier Badiella)

Des de fa uns deu anys els Badiella Brothers han dut a terme un se—

cuit de campenyes d'Estiu dedicades a l'exploració de Ja Costa Brava,

Com tots sabeu, ja foren publicats a la reviste SIS/9 una bona part

dels resultats aconseguits fins aquelles dates,

Aquest Estiu les activitats han estat centrades a la comarca del

Baix Empordà, concretament a la zona compresa entre Llafranc i Aigua-

blava, El balanç numèric és de 17 coves explorades, de les quals 13 es

topografiaren,. Les activitats es realitzaren en quatre dies saltejats

j sempre depenent de l'estat de le mar. El dia 1 d'Agost s'explorà la

Cova d'en Gispert, molt coneguda, donat que es pot entrar-hi amb barca,

No obstent espeleològicament és poc difosa, la qual cosa ha fet, que es

desconeixés el seu recorregut real i les dades que es tenien no eran

prou de fiar: tambe s'explorà la Cove del Bisbe, En la segona jornada

de treball s'exploraren Jes Coves de Sa Gavina, Cala Ventosa, Punta

d'es Banc i Sa Roncadora. La terceres jornada es realitzà amb un sol

bót, ja que l'altre feia figa.Amb tot, s'exploraren sis coves: les mès

destacades foren les de la Cala Roig i la de Punta Estela amb una boca

de COm, d'alçada, l'Ultim dja d'notivitais quasibé ecabà amb tragèdia,

tot per culpa del mal estat de la mar, que poc va faltar per que ens

esclafés contra una roca. Sort que ja haviem topografiat les covee del

Tabac i la del Frare,

Tot i que molts dies, el mal estat de le mar ve impedir que pogues-—

cim reelitzar tot el programa previst, podem afirmar que la campanya

d'enguany ha estat fructífera,

 



PICS 86 (Jaume Badiella)

Aquest any, a la nostra campanya tradicional als Pics d'Europa, s'ha

arribat a le màxima cota d'inoperància, cosa de la qual alguns ens hem

de felicitar. El mamoneig i desídia d'uns i altres s'ha fet patent en

 una campanya que podria

haver rendit molt més, 1. / / TORCA DE CARRATOSO

    
1, PICS D'EUROPADe fet, la desgana i la J MASSÍS CENTRAL

inactivitat dins le nos- om LI

tra secció ha estat en

augment al llarg d'aquest .

any, a desgrat de les pre Cs
sis.i 8 AGOST 1904.

tensions de la nostre jun : deia ml

ta en sentit contrari,

Malgrat el briliant

exemple donat aquest eg-

tiu de com es treballa

una zona, s'ha fet algu-   na exploracó interessant

(per bé que no "primeres

absolutes"), S'ha desco

bert une nova via a la   Torca de Çarrazoso, que
 

 

baixa fins a —221 m.p., es va fer i topografiar la Sima Agda (macs ella)

amb -96 m,.pe, i quatre potets més. Perqué de prospeccionar, poc i no

gaire eficienment: perquè ens va fer boira a tope. I ja no parlem de

gent que es tira pels barrancs amb furgoncta, o cau de les parets, per

què ja seria massa,

Afortunadament, la campanya es va acabar sense gaires ferits i amb

el gasoil suficient per tornar a casa. Cal remarcar que ens van fotre

el papeig i el carbur que vam deixar l'any passat (esperem que no passi

el meteix amb la teuli que hi hem deixat aquest any) i que el setge a



què ens vam veure sotmesos per pert de les cabres va ser insostenible

(va acabar amb un saqueig de la cuina per part de les ovelles), I dei-

xem—-ho córrer, que no vull ni pensar el l'any que véseo,

ALGUNS NOMS DE CAVITAT

CLIVELLERE: Sinònim d'esquerda, Molt poc freqUent. Expl: Les Clivelle

res (Cabrera d'Anoia — Anoia),

ESQUEI: Sinònim d'esquerda, Es localitza a la zona del Lluçanès i la

Plana de Vic, fins a l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà, No és

gaire freqlent. Expl: Esqueis del Puig de Sant Jordi ( Sant

Llorenç de la Muga — Alt Empordà),

ESQUERDA, ESCLETXA: El seu propi nom ja ho indica, tant pot ser cova

/ com avenc. Exple: Excletxa de Coma—Minguera (Sant

Miquel de la Val). - Pallars Jussà), Esquerda del

Mas de les Fonts (Vallirana — Baix Llobregat).

SABIES QUEa,a,

e44. El 6.8 Simpogsium d'Espeleologia va ésser dedicat a la bioespeleo-—

logia, l'any 1977, va ésser organitzat per la S.I.S, i va ésser qui va

tenir més participació2,

ee. 8 la zona de Sant Llorenç del Munt, les úniques cavitats excavades

en calcari eren els avencs de Can Sallent i de les Pedres, tots ells

destruits per una pedrera7,

ACTIVITATS DIUMENGERES

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

seglients sortides corresponents al mes d'Agost.

27 Juliol- Cova d'en Cateure i Cova de Sa Pedra Negre: Eduard Badiella

Enric Montserrat,Gloria Guia, Gemma Planes i Bet Planes.

1- Cova d'en Gispert,Cova del BZ8be,Cova Negra d'es Tramadiu,

Cova de Sa Gavina i Cova de (ala Ventosa: Eduard Badiella,

Xavier Bediella i Enric Badiella.

3- Avenc del Davi:jgordi Cantelles,Concepcio Rosaure,jJesus Beltrem

i E. Raioh.

 



M.4 (Pios):Pau Quesada, Pep Carmona, Ferran Aguirre

Torca de Carrazoso (Pics):Jaume Badiella,Frances Navarro i

Miquel-—Anegl Martinez,

Cova de les Falzies i Cova de les Gavines: Eduard Badiella

Xavier Badiella,Marc Florensa i Marga Carmona,

Torca de Carrazoso (Pics):Jaume Padiella,Miquel-Angel Mar-

tinez i Xavi Font.

JI.4 (Pics):Pau Quesada, Pep Carmona i Ferran Aguirre

Cova se Sa Gavina,Sa Roncadora,Cova de Cala Ventosa i Cova de

la Punta des Banc:Eduard Badiella,Xavier Badiella, Enric Badi-

ella,Marc Florensa i Marga Carmona,

Cova de Cala Roig,Cova de la Musclera,Covetes de Cala Pedrosa

Cova Negra de Cala Pedrosa,Cova de Cala Pedrosa i Cova de Pun-

ta Estela:Eduard,Xavier i Enric Badiella,

J1.4 (Pics):Ferran Aguirre,Xavi Font,Pep Carmona,Francesc Na-

varro i Miquel—Angel Martinez. ce

Sima de la Vega de CarrazosorJaume Badiella i Pau Quesada,

Cova del Tabac i Cova del Freure: Badiella Brothers,

Cabezo de las Siete Torcas(Pics):gaume Badiella,Pep Carmona

Miquel—Angel Martinez,

Sima Agda (Pics):Jaume Badiella,Pep Carmona i Miquel-A,Martinez

M,1.2.3 (Pics):Francesc Navarro, Pau Quesada i Gemma Planes,

Cigalera de l'Obaga de Baleran:Manel Vives,Gloria Guia i Jesus

Beltran.

Avenc de Can Vilà i Avenc de Telixà: Albert Montull i amics.

Morteron I del Hoya Salzoso:. Jordi Centelles (E.C.E.)

Mortero de Astrana: Jordi Centelles (E,C,E.)

Garmaciega: Jordi Centelles (E, C.E.)

Cova de Santa Agnes:iXavier Badiella, Jacint Cuyàs i Joan Brugues

Àgenc de Castellsapera: Jaume Badiella, Miquel—Angel Martinez,

Iolanda Moralegg,

 


