
 

 

     

 

Abim, Abis, Aubelló, Albello, Caricau,

Casa Falsa, Cavorca, Clot, Covassa,

Foradada, Infern, Tomba
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LES ESCLETXES DE PAPIOL Xavier Badiella

Aquest curiós complex tectònic fofça conegut, almenys de nom i

situació,é6s alhora poc visitat per espeleòlegs Terrassencs,Ben se

gur que a molts de nosaltres ens n'han parlat d'aquestes escletxes

i que el present article no ens el prendem com una novetat si no com

una recordança alhora que un incentiu per visitar una de les tantes

cavitats que coneixem de paraula però no de fet,

La situació de les escletxes,així com l'acces per arribar-hi és

molt senzill,Cal adreçar-se al poble de Papiol(Baix Llobregat) tot

prenen la carretera de Rubí,des de aquesta població segueix cap a

Molins de Rei tot borejant el Llobregat,abans d'arribar-hi trobarem

una cruílla a l'esquerra ben indicada que ens mena a Papiol,El poble

de Papiol 43 a redós del antic castell,els ravals s'extenen turó

avall i alguns s'enfilen cap a la Serra de Collserola.En un d'aquests

barris un xic perifèrics hom localitza les escletxes,Cal travessar

el poble ji prendre un carrer que s'enfila cap a l'ermita de la-Salut

passant per la fàbrica de teules.Just quan s'acaben les cases comen

ça un camí de terra,trobem leg escletxes g la nostra esquerra,

El conjunt de les escletxes està format sobre un petit turó calca

ri força delimitat,Òi ens situem al costat Est,tot guiant-nos per la

topografia,trobarem.en primer lloc una escletxa força ampla però de

poc recorrggut.Aquesta formava part de les desaperegudes escletxes

que haviem existit abans de que aquesta zona fos aprofitada con a

pedrera, Seguint cap a l'Oest trobem una escletxa més estreta,tot i que

en alguns llocs assoleix els 2 metres,però molt més llarga que l'an

 



 

teriorjL'accés del costat Sud es molt més fàcil , i no presenta cap

dificultat,Un xic més avall trobem l'escletxa "Zig—Zag", Aquesta es

una de Jes més llargues i com el seu nom indica te forma de Z en eL

versos trams,cap al final es molt estreta fins a enllaçar amb l'esclet

xa "Mariana",

S'accedeix a la "Mariana" per una gran esquerda on cal superar un

gran bloc de pedra,Passat aquest trobem a la dreta l'escletxa força

regular que Surt a l'altre extrem del turó: En un costat te un petit

resalt que dóna a un petit pis inferior,Aquest gran corredor del que

hom fet esment anteriorment segueix en direcció Oest fins enllaçar

amb la "Rambla",Poc abans de fer—ho,te un petit oorredor a la dreta

de poc recorregut que també dóna a la "Rambla" però per un pa8 molt

estret,

Hom troba també una altra esquerda paral,lela a la "Rambla" que en

llaça amb el gran conducte de la "Mariana'",que te l'accés per fora el

turó i mena aquest conducte per un resalt,

L'escletxa de la "Rambla" creua tot el turó,Es força ampla, de 4

a 5 metres i té una alçada màxima de 10 metres,En ella hi creixen al

guns arbres,En els seus extrems Sud hom troba dos petits conductes

que donen a la "Figuera", que podrem seguir-la en direcció Nord fen

algun que altra revolt,fins a una cruílla amb una altra escletxa OB

ça profunda,Deací prendrem dues direccions: Al Sud,passant per sota

una pedra, una galeria ens portarà altreG0p a la 'UFiguera' després

de fer alguna que altra filigrana.Si prenem la direcció Nord caldrà

devallar un resalt per tornar a remontar altra volta fins Sortir fora

de l'escletxa per una repisa a la qual arribem amb una curta grimpada,

També existeix una escletxa molt propera al camí carreter,però es

tà plena de deixalles i es fa difícil la seva visita,

ALGUNS NOMS DE CAVITAT
 

CARICAU: Sembla una derivació de Cau. Molt poc frequent. Tan sols co

neixem un exempleiCaricau del Puxo(Bonansa—Alta Ribagorça)
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EL PAPIOL (BAIX LLOBREGAT)
CROQUIS: XAVIER BADIELLA
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La Rambla
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CASA FALSA: En alguns indrets molt localitzats del Ripollés i fins

i tot en el Vallés Oriental, hem trobat algunes coves que

les denominen amb aquest mot,Exemple:Casa Falsa del Sitjar

(Camprodon-Ripollés).

ACTIVITATS DIUMENGERES

En el llibre de registre de la Secció,hem trobat anotades les 88

gents sortides corresponents al mes de Desembre,

30- Novembre. Pouetons de les Agulles (Montserrat): Genard Indurain
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"Avenc del Picarol: Marti Puig i Roger Garcia,

-Sima Esteban Felipe (Belsué): Jaume Badiella,Ferran Aguirre i

Enric Carles Gil,

"Avenc de la Codoleda: Valentin,Cesc,Joan Casas,Lluis Felip i

Yolanda,

-Graller de Castellet (Pallars): M.A. Indurain,M.A, Martinez,

Eduard i Enric Badiella.

-Cova del Pujol de la Mata: Xavi B.,Jacint C, i Joan B.

-Cova del Pujol de la Mata: Xavi B,, Jacint C. , Joan B, i Mi

quel C,

"Cova dels Toixons: Josep Carmona

Avenc de la Barbotera:s Lluis Felip i Joan Casas,

-Avenc del Club: Jaume Badiella,M,.A, Indurain i Enric C. Gil,

-Àvenc de Can Pobles Ferran Aguirre i Pep Carmona,

—Cova del Pujol de la Mata: Xavi Badiella,

-Avenc de Can Torres: Gemma i Nas,Jordi i Concep,Enric i Pepe,

Cesc i SusS0.

-Cova Dos Forats,Avenc de les Fusines,Avenc Dues Boques, Aveno

D'Aguilar i Cova de laRiera de la Font del Carmes M.A. Marti

nez,Cesc,Mateu i Anna,Xavi i Enric B,

-Les Foradades: Jordi i Concep,Nas i Gemma,Migueles i Enric B,


