
 

 

    

  

  

   

Aviador, Baborell, Balma, Barbot, Bulli-

   

  

ji i dor, Canya. Cau, Clivellera, Esquei, Esquer-
i da, Font, Mentirosa, Pou, Rec, Ullal

 

Circular interior dela Secció INOVEMBRE

SIMA DE SANT PETRUCS (Ferran Aguirre)

   

 

Sortim de Terrassa el dissabte amb el bòlid d'en Tete cap al mig diu.

sense.res greu a Je carretere arribem a Oliete a les 8h. del cap ves-—

pre. Un cop allà anem a veure la casa de puges per dormir pels seus vol

tants, peró resulta que hi he l'amo i no ene deixa acampar allà i ens

diu un lloc del poble per dormir(o sigui,que ens fa fore).Després del

XGUu buscant el lloc per parar la tenda, sSopem o mie-sopem, degut a que

el Tete gaire bé no portab: gas al fogó. Ben copats anem a fer el cafè

al poble i a juger al "carrer", A les 12h. ja frem al llit llegin un

llibre pornorràfic del Tetec,

El diumenge, el mateix de sempre, ens despertem a 2/4 de 9, pero,

suEn estem esmorgant al bar, ens adonem que ahir havien endarrerit

l'hora.

Un cop al forat, Ohhhhl, quina bocal, fotos,fotor,fotos per tot arreu,

Baixem amb ele,,....... per corbate i el darrera nostre, tres minyos que

arribaven.

Després de fer l'imprecionaut forat, ens acomiadem dels companys de
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Sarcgossa i ent h'anem a dinar e Escartón, amb l'intenció de veure

monestir, peró ens quedem amb les ganes per manca de temps,

A querts de deu ja érem a Terrasca,

(Sortida realitzada els dies 27 i 2È de Setembre per:Tete, Pepe,Toni

i un servidor).

REL UEHONT DE LA DARNÀ (Xavier Baciella)
 

El cap de setmana del 11 i 12 d'Octubre paccet, uns quants membres

d'aquests cas participuren voluntàriement i ae Torms vesinteresuda a

  



la desobstrucció, millor dit, intent de desobstrucció de l'avenc de la

Darnà,

L'episoui d'aquesta activitat amb finalitats espeleologiques esdevin

gué un autentic tshovt amb tots els atributs que aquesta paraula porta

implícits,

la idea de desobetruir l'avenc tapat per una gran pedre amb un com—

pressor feia dies que ens duia de cap, fins que trobats tots els volun

varis amb esforç i'sacrifici de força gent aconseguírem el muteria)l

B D o D mm msgari. Els primers problemes els tinguereg amb €cJ Lend-Rover on nc

hi cap el compresor i celsué aconseguir una furconete. Lluvors arribà

el moment de tiber la furzonets perque pusés per la pista que porta a

l'avencj cúl mencionar els numerete de carregar i Gescarregor el com-

pressor de la furgoneta,

El 8r. Moya (El paleta) baixà dins l'avenc prop de 1a gran pedra i

ens muntà una sòlida bastida, ja que l'Enric i el Pepe es feien un em-

bolic. La feina de picar pedra amb l'aparell fou molt cansada i calgué

fer torns: primer un servidor, llavors l'Enric, després el Claveri amb

careta de gasos per la pols que fa la maquina amb la pedra, mes tard

l'Eduard i per acabar el Pepe, que quasi és més gran la màquina que ell,

Tots però, sortirem esquitxats de l'aigua que tiravem a la pedra per no

fer pols, semblavem leprosos,

'Endenmà, degut al Curset d'Iniciació, ens quedarem el Claveri 4 jo

sols. Naturalment, amb el Claveri mig asmatic no poguerem fer res més

que demanar auxili per carregar el compressor i procurar que no ens

accidentéssim amb la furgoneta, que poc hi va faltar.

Els resultats de tal magna proesa son desoladors, la pedra segueix

obturant l'avenc a 5m. de 1a boca. Ara peró, és una mica mes petitajamb

tot, encara és una gran pedra, Fins quan". El shom de la Darnà fa set

mesos que dura i de moment sembla que durara uns quants meso8 més,

Cada cop anem a més, Varém començar a pic i pala, Jlavors Vinguè el

mall de 10Eg.,ara el compressor, i demà7 qui sap el que pot ser,

 
 



 

 

 

 
 

 
   

SABIES QUE,,. DR DE LLELBRES É)
ee. 8618 presidents de la S,I.S, han/ Busca 10 noms de vestimenta u-

tilitzeda dins de l'espelsalo-sigut:
gia,

Joan Batlle (1968-1970) PENLIVONRASANSARAR
Manuel Centelles (1970-74) PATIMPATAECFERCAil COFETUJORSXRVYOLSalvador Mesalles (1971-72) NEOPREAGLEDEOF go

COBTERSOLADEVAgFE
e, a

niSalvador Vives (1972-76) PARFEECCGATIREO

GATOECENQUERQUIF AReNanuel, Vives (1977- 78) UDEMANSIADECOP ADC, DARAE LC OABOFEICAreqgsó deguems (19m0209) NF RAUNTCESCNANYAFrancesc Romera (1979-80) PTRRODNIGARYCISA /ISESNTOAFERNELTAGJordi Centelles (1980-82) NTAO0CTPOTUELDIAY.
GRARGAMBELESEL ODdesús Beltràn (1982-83) GOLENTDECLSORAT '

Joan Pladeveya (1983-84) Solució sopa de lletres O APJaame Badiella (1984-86) Guardacaps, Corda, Carburero
Politja, Martell, Puny, Deva- iGemma Planas (1986— Ç ) ilador, Bioquejador, Spift, Cast)
 ea: la S,I.S. va participar a 1a Operación Espana (1970) a Rio Mundo,

e l'Operación Maguco (1971) a Astúries, a Piscérciano (1973) a Burgos,
totes elles denominades "Campamentos Nacionales de Espeleologia"7,

ALGUNS NOMS DE CAVITAT

POU, POUETÓ3: Com el seu nom indica, es fa servir per designar alguns

avencs i el seu ús es localitza gairebé a totes les comar-—

ques, Expl: Pou de la Caneleta ( Odén — Solsonés Je El

diminutiu, POUETÓ, sembla exclusiu de la muntanya de Mont-

serrat. Expl: Pouetons de les Agulles (El Bruc — l'Anoia)

REC: Sinónim d'Esquerda, tan sol: 1iccalitzat a l'Empordà, Expls El Rec

Fondo (Palafrugell - Baix Zmpordà)

ULLAL:t Cavitat amb soctida d'aigria, sembla localitzat a la zona del $ò

Baix Ebre, Expl: Ullal del Pasqual (Mas de Barberans - Baix Ebre)
ACTIVICATS DIUMENGERES i

En el llibre de registres de la Secció hem trobat anotades leg 8egu-
anta sortides gerresponanta al mi: d'Ocsubra3
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-Pou de l'Enclusa(Montserrat):Miquel—-Angel Martinez, Eduard i

Xavier Badiella,

Les Foradadeg: XXIV Curset

-Àvenoc

inric

—Avenco

de la Darnà:Pepe Carmona,caume Claveri,Eduard,Xavier i

Badiella,

de la Darnà i Avenc del Lledoner:iJaume Claveri i Xavier

Badiella

4

mAÀVenç

crÀvene

mÀveno

miVENC

—Àvenc

de la Canal de Mura: XXIV Cur33

del Llest: XXV Curset -

del Muroneil: XXIV Curset /

de la Carbonera: Ferran Aguirrs2 i G.E, Pu.gumal

de les Roques de la Coca i Font del Foras:ixòavier Badiella

Miquel Cuyàs, Francesc Suarez i Jos3p Alvyareg.4 9

-—Àvenc

Avenc

del Davi: XXIV Curset

de Castellsapera: XXIV Curset

dm Tam
lEs da Es

Fou de Borí Cerdanya):Ferran Aguirr:, Pau Quesada i Pepe Carmoni

neAvenc

vÀvenc

Jaume

-—Àvenc

Badiella i E.R.B,l

-—Avenc

Rogar Garcia.

Forat

-Oigalera de l'Obaga de Baleran: Pepe

Carmona, Ferran Aguirre i Tete Bedis-—

lla.

de la Canal del Bisbe ji Avenc del Bisbe: Marti Fuig
 prem m area daque Gata

del Torrent de ja Oardina:

Claveri i Xavier Badiella

del Grauet (Solsones):Zduard

de Castellsapera:iMarti Puig i

Micó (Cardona): XXIV Curset

    
 


