
 

 

 

  

  

   

   

Aviador, Baborell, Balma, Barbot, Bulli-
dor, Canya, Cau, Clivellera, Esquei, Esquer-
da, Font, Mentirosa, Pou, Rec, Ullal

 

  (Circular interiorde la Secció l(OCTUBRE 
 

EL POU DE L'ENCLUSA (Xavier Badiella)

Quan parlem d'espeleologia a Montserrat, poques cavitats sabem ci—

tar: Els Pouetons,Costa Dreta,Salnitre i potser alguna cavitat més,

Un massís tan proper alhora que descomegut, Amb aquesta nota volem

deixar conctància d'una interesgcant cavitat que explorarem el passat

0 de Setembre, amb el propósit de conèixer millor l'espeleologia Mont

serratina.

La cevitat es fàcil de localitzar, cal arribar-se al Collde Port

d3s de Can Maçana hom taròa una hora, mentre que des del Miracle tan

Sols tardarem une mitja hora, però el camí es molt dret. De coll de

Port cal pendre el cami que es dirigeix a la regio d'agulles, tot pas-—

cunt pels Frares Encantats, Aquest es molt dret i cal pujar per unef

curtes canals, Tot grimpant ajudat per unes cadenes, arribarem ràpida-

ment sota la caracteristica agulla de l'Enclusa, que ès molt allarga-

sada, la seva forma recorda la d'un tall de bacalla salat, Cél vorcjar

aquesta roca pel costat de ponent on trobarem l'avenc al peu mateix

de l'agulla.

La boca és petita i forma un embut terrós de poc més d'un metre de

fondària, al fons del qual, sobre una esquerda estreta que devalla uns

idm., a la seva meitat, s'eixampla un xic i forma una reQuida repisa,

es torne a estrènyer fins arribar a la base d'aquest primer pou un xic

nes ample, Daçí segueix un altre pou de 23m. no gaire més ample que

l'anterior, es força regular, al fons d'aquest s'aprecien unes formes

de reconstrucció força notables, Seguirem devallant per una estreta

esquerda que cal superar quasibé arrosegats, fins arribar a l'inici

a
t

iat
i

N
A
PN

EE
I

L
E
D
a
O
t
D
C
a
E
S
D
O
I
P

D
C
E
P
3

n
f

t

 



 

 

del pou final, que ès força o POU DE l'ENCLUSA
mes ample, ja que amida 2m, X MONTSERRAT (EL BRUC)

Yp:MA. Mortinez, E.Badiella, X.Badiella

 

5m. de llargada.lLa vertical no

supera els 18Èm.. Està dividit

en dues parts: una primera for

ma un ressalt de 5m. que es pot 4 P-4

devallar desgrimpan, arribem a i

una repisa on trobem une gran

aresta.Daçí el pou es tot d'una /

tirada de 13m. assolin a la i

P-235 SIS 4-10-B06
planta d'aquest els —60m, punt
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maxim de profunditat de l'avenc 012345 10m

L'avenc es desenvolupat al

llarg d'una dièclaei molt erce

Sionada, Aquesta segeix la linea

general de tot el massís de Mont

Serrat. ES poden apreciar unes

formes d'erosia molt marcades

a l'ultim pou, on tembe trobem

unes grens colades estalagmiti-   ues que recobreixen la paretQ el

Sud d'aquest,    
 

ALGUNS NOMS DE CAVITAT

FONT: En certes ocasions, existeixen algunes fonts amb galeries pene-

trebles, Expl: Font de Rivert (El Pont de Claverol, Pallars Ju-—

ssà)

MENTIROSA: Nom donat a certes sorgències intermitents, Els casos mé 8

coneguts es troben a Montserrat,Expl:Les Mentiroses (Coll-

bató, Baix Llobregat).

SÀBIES QUE. .o

... El primer treball espeleológic fet per membres del C,E.T. va ser

 



 

per 1l'

ra i un dia després a la Cova Avenc : (Busca 10 noms de material util-

de l'Era dels Enrics, que els hi van (litzat en una exploració.

abril de 1911 a la Cova de Mu— ÍS 08 4— DE LLETRE 5658)
 

 

         
 

posar com a nom: "Unitat cove—aven2 ALCATUPURYTERS

1.8 ODOMIINTEOPAPOT

TOrnESE" 9 Es RYNUPCORDCOCSL
ACTIVITAT DIUMENGERES OXOCSACIABUPUTY

DPEPINAOLXACHL

En el llibre de registres de la ATGMATRELCPONL

, JARAQUBLAVOTUE
Secció hem trobat anotades les segu- IF L AmIXUDVYVOCROT

ents sortides corresponents a3 mes dqJU E LP RARNECESDR
RCNAVAEADRROI A

Setembre: OGARUCRIAECESUNA

. i LGIGLIOPOESDEM
q- Cueva del Cristal(Terol):Suso, 8BASIAAIJTILOPDAOD

Jordi,Concepcio i. E, Raich Es troben en vertical, horitzon-

tal o diagonal, en qualsevol seni
9- Sa Roncadora i Cova de Cala tit,

Roig(Tamariu)tEduerd B, 4 ERE (Soluciósopade lletres Q
One, Serac, T.S.A., Galibier

10- Cau del Lliri(Roses):Eduard B. lEscuain, Faders, Bonaiti, Joanny

12- Els Caus: Xavier i Enric B. PestaLUAELSLa diana.

-— Cotiella: Tete

43- Forat Negre i les Tutes(Granera):Xavier B, Jacint i Miquel Cuyà:

l1-13- Cigalera de l'Obaga de Baleran: Manel, Migueles,Chirri, Pepe

18- Avenc de Castellsapera: Albert M. i Enric B.

20- Cort Fosca: Xavier B, Joan Brugués, Jacint Cuyàs i Miquel Cuyàs

21- Avenc de Can Garrigosa i Avenc de les Piques: Eduard B.,Migueile:

- Grallers del Boixader i dal Corralot(Monteec):Tete,Masca,Nuri i

Albert M,

2'/— Font del Forat: Xavier B. Joan Brugués i Jacint Cuyàs

- Les Foradades: Marc F, i Marga C.

28- Avenc de 1a Codoleda:: Frances N., Gemma P, i Gloria G.

Pou de l'Enclusa (Montserrat): Xavier B. Migueles, E.C,. Gili

Enric B,

Sima San Pedro(Terol): Tete,Pepe,Chirri i T. Valles.

am atm ea abans pes epyi 408 ramesPepnetreque. Lamert a egara amés Amer 4 en f



INPLRNACIONALITAT t L'ESFELEULCSIA

OO

o

2otnom sap prou bé que, almenys a Terrassa, l'Espeleologia
ha intentat obrir-se a tot el món: és a dir, ha acollit sempre
a tots aquells qui, plens d'amor per la Natura, han volgut prac-—
ticar-la. És per fer callar algunes veus incordiants que cerquen
la desunió de la nostra institució que volem donar-vos a conèi-
xer el parer d'una persona vinguda de fora i que s'ha integrat
plenament al nostre S.I,. S. del C.E.T.: Es diu Facundo.

Nota

Per tul de facilitar-/os la comprensió d'algunes
expressions, al final hi trobareu un petit voca-
bulari, (Uns delicadesa de "Re-xona', $

L'EZPELEOU (De Facundo Laguna Tladóz)
hianque no zó oriundo
(é desí: no zó d'aquí)
me Conose tó er mundo:
ZÓ vuetto amigo er Facundo,
pe ZevíÍ a Dió y a ti,

Como zó un "canho-béttiat"
y me gutta tó ..o gUeno,.,
pué m'he aputtno a l'ezpéleo
quié lo mé guar ue hayi
(que ó lo Zgo L1lé: en plan zériol)

De metéme a l'abuhero
y de zalíme de é :
me he nhessho un atracón,.,.
Ay que gUena que é l'ezpéleo:
no me lo puedo creé.,,l

Y é lo que oz quiero isí:
Dejó la ciudé, no zeai tburrote
Hay que metése en el joyo,
abuhero, grutta, (to ezto qu'é tan shulo)
Aputtaro a l'ezpéleo.,.
ó lo dise,.. er Fecundo.

VOCABULARI
MANQGUE, ..... (Aúnque: Gemplo, "Viva er Beti manque pierda..."
DO esameerm ar (38 prezóna der beb-bo "ZÉ")
VUBTTÓ,.....(O zea: Ni nuetto ni d'eshoj gemplo de tu y d'é (o egha)
DiÚÓ,........(Gemplo: La Zantízima Urinidé, er Zé Prefetízimo)
ABURERU,. ...(También "osho" o t"joyot: Gemplo,ler vassíot,)
APUTTAO,.,..(Der beb-bo t"aputtét: Gemplo, "llo aputto, tu aputta...t
CASHO-BETTIA(Presona mú animé: Gemplo,tllot,,,)
GUÀY, Qu... . . (MÚ SHULL,,,) :
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