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LA COVA DE CAN PLANS (Xavier Badiella)

   
 

No estem gaire acostumats 8a centrar l'interès de les nostres activitats

. en cavitats alllades de poc desenvolupament, que molts cops son força in-—

teresants, mes aviat ens acostumem de forma rutinària als típics massi-

808 O avencs de renom. Poques són les vegades que fugim dels llocs típics

i cerquem cavitats desacostumades,

El passat del 27 de Novembre vàrem realitzar l'exploració d'una curiosa

cova al municipi de Le Garriga, a la vesant Sud del Massís del Pla de la

Calma, En principi, semblava difícil que existís una cova per aquells in-

drets, ja que el terreny no és gens propici, malgrat tot la cova és cone-

guda des de fa molt temps,

La cavitat és formada per una galeria a la qual s'accedeix per tres

COVA DE CAN PLANS

 

boques unides entre sí per

diverses cambres, la més 
LA GARRIGA

8 llevant, d'accés estert,

dóna a una sala un xic bai a

Xa, aquesta Comunica amb

una cambra ja més alta on eq. ALÇCAT er
012345. 10m

desemboca la segona boca

i s'allarga fins a la ter

cera boca, D'ací segueix

una galeria que perà alça

da sobtadament i baixa

Ssuaument,trobem algunes  
 

 ramificacions laterals 



  

de poc desembolupament. Al final hom troba un gran fangueig o un dlue,
segons l'epoca de l'any en qué visitem la COVvE, peró com la resta de Ja
galeria, cal arrosegar-se 0 remullar-se,

le localització la trobàrem al Cataleg de Catalunya en el volum corres
ponent al Vallès Oriental, realment es fàcil de trobar, la topografia cal
gué refer-la, ja que presentave algunes errades força notables,

BALANÇ ANUAL DE LA NOSTRE MUNTANYA (Xavier Badiella)

Sens dubte ha estat aquest 1986, l'any en què hem assolit millors resul
' tats en la recerca de cavitats desconegudes ai nostre massís de Sant Llo-
renç i l'Obac, tant per la quantitat com per la profunditat dels avencs
descoberts, Si bé 1a majoria sén catalogats com a petits avencs, el de
la Darnà ocupa un lloc destacat en el "Rantingl general del massís. Les
cavitats descobertes son les seguents:

mAvenc de la Reira Seca: Explorat el 28 de Març per Jaume Claveri i Joan
Boixader (-5,5m.),

—Àvenc de ia Darnà: La primera exploració s'efectua el 30 de Març per
Eduard Badiella,Xavier Badiella,Jaume Claveri i Joan Boixader, després
de desobstruir Un pas a —3m., en una segona exploració una gran pedra
va tapar l'entrada, Després de diversos intents de desobstrueció, la ca-—
vitat esta encara tapada, (-32m,)

—Àvenc de la Vinya Gran: Explorat el 5 d'Abril per Xavier Badiella, Jaume
Claveri i Joan Boixader. (—8m,)

-Àvenc del Torrent de la Cardina: Explorat el 29 de Septembre per Jaume
Claveri, Joan Boixader i Jose-Antonio Perez. (-4,5m,)

—Àvenc de les Roques de la Coca: La primera exploració s'efectua el 18
d'Octubre per Xavier Badiella,Miquel Cuyàs,Josep Alvarez,Francesc Suarez
i Fina Torres. (-4,5m.)

—-AÀvenc del Mas de l'Espluga:Explorat el 26 d'Octubre per Jaume Claveri i
Joan Boixader. (-4,5m.)

ACTIVITATS DIUMENGERES

En el llibre de registres de 1a Secció, hem trobat anotades leg se-
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guents sortides corresponents al mes de Novembre.

1- Avenc del Mas de l'Espluga:Jgaume Claveri,Joan Boixader i Xavier Ba

diella,

- Àvenc de 1a Falconera: Eduard Badiella i Pau Quesada

2— Avenc de la Falconera i Avenc del Montcau:Marti Puig i Miquel-Angel

Indurain,

— Les Foradades: Ferran Aguirre, Miquel-Angel Martinez i Pepe Carmona

— Avenc del Club: Gloria Guia, Valentin, Negre, Cesc, Boixades, Al—

bert i E.C.G.

8- Els Obits, Cova de l'Ensorrament i Cova de la Cabra Figa: Jacint

Cuyàs i Xavier Badiella,

9- Les Foradades: XXIV Curset,

15- Cova de la Canal del Solitari: Joan Brugués,Jacint Cuyàs i Xavier

Badiella,

16- Les Tutes (Granera): Montserrat Balasch i Xavier Badiella,

— Avenc de Sant Jaume de 1a Mata, Avenc del Tortosi 4 Avenc del Cuen

to: Marti Puig,Roger Garcia i Pepe Carmona,

5 16- Avenc de l'Espluga: XXIV Curset,

23- Cova de Can Plans de Monteugues (La Garriga):iMontserrat Balasch,

Xavier Badiella, Jacint Cuyàs, Teresa Artigues, Anna Cuyàs, Mont—
serrat Cuyàs i Marta Cuyàs.

23- La Fou de Bor: XXIV Curset,

9 30- Despedida del Curset a les Boadesg,

ALGUNS NOMS DE CAVITAT

ABIM, ABIS: Forma molt antiga d'abisme. Cap d'elles és usada en l'actua-

litat. Font i Segué cita lLos Abims" a Caldes de Montbui.

AUBELLÓ, ALBELLÚ: Serveix per designar els conductes subterranis per on

se'n van les aigues brutes. Correspon al castellà: al-—

banal. És prou conegut l'Aubelló d'Ulldecona (Montsià)  
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Aquest és per a mi el mes de la malenconia. Hi ajuden diversos fectors:
un d'ells, si no el principal, n'és l'acabament d'un altre any. És L'ho-
ra de fer els balanços -—no solament comercials- i, al final, en surt el
resultat real i no sempre prou satisfactori. /

Em direu què vull dir, amb això, en un escrit que he de dedicar a l'eg-
peleologia... Doncs encara no ho sé, aquesta és la veritat, L'únic cert
,

xx 8 que he agafat la màquina empès per ganes d'escriure unes ratlles que,
de moment, no sé encara com acabaran.

Amb tot, hi pot haver una certa relació entre la festa senyalada d'aquest
mes i la pràctica d'aquest esport: algú, fa quasi 2000 anys, va triar una
cova per a venir al món. . '

HO, no patiu, que no us vull pas sermorejari però, era que hi penso une
nica... em pregunto: per cuèP Ve ésser una cesualitat aquell fet2 Ben
segur que elgú versat en teologia us en faria bones floritures plenes de
mots "sevis", Els meus seran més de "peus a terrat,

"ecerce de la retura. Allunyament dels cascs urbans. Retrobament d'un
natcix, Compenyonia. Aire, Aventura. Contemplació, Sacrifici. Llibertat,

iQuents d'aquests factors es poden satisfer en la nostra tcivilització',
511, rebel per excel,lència, de Segur que en sabia la resposta... Sigui
com sigui, va néixer en una cova: errelet a la terra, a la vida sense
condicionaments "confortablest, No era home de ciutat, le seva vida, en
aorne part, transcorregué a la natura: aire..., Aventura..., companyonia...
Llibertat..,, gsecrifici,.,

AVUui, Cada cop és més difícil prescindir de la "civilitzaciór que ens
dem anet teixint, que ens envolta i ens enxarxa com una teranyina polso-

Jo Comparo la pràctica espeleològica a l'anhel innat de retrober-ros. amb
iquella natura,de la qual,no ens n'hauriem hagut de desentendre mai.

SÍ, aquest és, per a mi, el mes de la malenconia,
ED

j0, ja he fet el meu balanç —no pas el comercial- i, com em temie, em
surt amb números vermells, Us desitjo més sort a vosaltres...

JAUME PARERA


