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LA COVA DEL BIVAC (Xavier Badiella)

Aquesta cova poc coneguda és situada al cingle superior de la Mola,

al costat dret de la canal de Càn Pobla, just quan aquesta comença i

sota mateix de les feixes del cim.

L'accés es un xic dificil, caldra anar a l'inici de la canal de Can

Pobla des de la Mola, abans d'entrar-hi seguirem de pla cap a la dreta

Als pocs metres trobarem una canal molt dreta que acaba amb un resalt

vertical, devallan aquesta amb precaució, Just quan comença el cingle

trobarem a la dretala boca de la cova,

La cavitat consta. d'una única galeria de 15m. de recorregut. L'al-—
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L'amplada és a l'entrada

de 1,5m., al final, però, '

s'estreny sobtadament. A

 escassos metres de la boca

podrem observar en el soe—

tre un petit forat inprac-

ticable que dóna a l'exte-

CLOC,

La cova havia estat una

 sorgencia, aixo s'aprecia

a l'entrada de la cova on i 8
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observem unes clares for- .

     
 

mes d'erosió,



lO FORNAS (Miquel-Angel Martinez)

Aquesta fou una sortida plena d'experiències, inconvenients, records

i estones que poques vegades trobem plegades en una mateixa excursió,

En un principi l'assisténcia semblava que seria força gran, però la

realitat fou un xic decepcionant, sols quatre esforçats espeleolegs,

per be que alguna no o era d'espeleologe, pero si esforçada, tingueren

a bé d'apuntaer-se a la sortida,

El viatge fins al poble d'Horta de Sant Joan fou tranquil, pacífic

i profitós, tot gràcies a l'inesgotable font de cultura del bon amic

claverí,

Prop del poble, hom observa ja les Serras de Pàndols 4 Cavalls així

com les impressionants Roques d'en Benet. Des de l'Horta de Sant Joan,

una carretereta ens mena al Mas de la Franqueta, on ele senyors d'Icom

tenen instaleleda una zona pels "Dominguerost, Nosaltres seguim una

pista durant uns G600m. tot travesant la gorja dels Estrets, fins que

aquesta es fa inpracticable per al nostre recent estrenat Fiat Uno,

Ens carreguem les motxilles per encetar una caminada que 8i bé sembla-—

va no seria gaire pesada, poc ve faltar perqué acabessim dormint al ras,

Després de perdrens una llarga estona, merçés al bon instint del Xavi

i la ferma voluntat de la Montse en voler dormir en el refugi de les

Clotes, aconseguim trobar la somiada casa de pages on és ubicat el

refugi.

Tal com ens indicà el bon amic Ferran Cardona, emb sols 25min. s'acon-

seguia arribar al refugi, esclar que l'horari és per si no et perds,

en aquest cas pots tardar unes tres horetes, que de nit i amb fred són

força pesades,

Llar dolça Llar, Hummmmi quina sopeta calenta ens ha preparat la

Montse, Ohl i aquesta dolça cançó que el Claverí ens canta amb la seva

harmònica, Quin plaer més gran es anar a Muntanya, Desreó de refer-nos

ens disposem a reposar per l'endema anar a Lo Fornas,

El die és amboirat, el vent és glaçat, amb tot cal anar a l'avenc

 



 

 cosa un xic complicada, ens

equivoquem dos oops de camí '

peró per fi trobem un gran

forat de 15m de diametre,

és LO FORNAS, Ostres) per

on baixarem7T,El fons del

gran forat és ple de vege-

tació, bardissas, falgueres

fins i tot un mussol surt

a rebrens, Escollim el lloc

que ens sembla més factible,

amb tot, res priva que ens

enbardissem, La planta del eL 3 0 5 10 l5m pou és espectacular, Grimpant

uns 5m. s'accedeix a uns

pous laterals que baixen LO FOR NAS
HORTA DE SANT JOAN

 

 

fine a —65m. al final dels   J
quals hom troba un bonic gourg tot voltat de colades estelagmítiques,

igual que la resta dels pous que hem devellat,

Després d'explorar la cavitat retornem al refugi, el sol ha sortit

uns moments, El paisatge és maravellos, peró dura poc, plou un xic, just

fins arribar al cotxe, LJameri el sol torna a lluir perque puguem tor-

nar a casa amb una bona posta de sol rogenca i fascinant. Tot plegat

com diu el Claverí, "Made in Tarragona",

ALGUNS NOMS DE CAVITAT

CAVORCA: Sinónim de Cova. Malgrat haver vist alguna vegada algún topó-

nim muntanyenc amb aquesta denominació, espeleologicament no

coneixem cap exemple, és un mot que el seu ús queda reservat

gairebé en exclusiva per a la composició literària. Prové del

llati "Cova Orcat" Cove infernal,

CLOT: Avenc més emple que fondo. Molt poc frequent. Expl: Clot del

da
sea



Coll de Cuberes (Gerri de la Sal -— Pallars Sobirà)

ACTIVITATS DIUMENGERES

En el llibre de registres de la Secció hem trobat anotades les se-

guents sortides corresponents el mes de Gener,

3 i 4-

11-

17-

18-

31-

Pouetons de les Agulles(Montserrat):Jaume Badiella,E,C,Gil,

Pepe Carmona, Toni Valles, LL, Roquer i J. Badia,

Avenc d'en Roca(Ordal):M-A Martinez, Joan Pladeveya, Elena Valls

Lluis Izquierdo, lolanda Morales, Paco,doan

Les Escletxes de Papiol (Papiol): Xavier Badiella, Jacint Cuyàs

Joan Brugués,

Forat Micó(Cardona): Xavier Badiella, Montse Balasch, Joan

Casas, Lluie Felip iEulalia Casas,

Avenc de Castellsapera: Marga Carmona i Marc Florensa

Paret de Castellsapera: Pepe Carmona i E,C,.Gil

Cova del Bivac: Xavier Badiella i Joan Brugués

Avenc del Llest: Joan Casas i Lluis Felip

Avenc de Sant Jaume de la Mata i Avenc de lia Falconera3E,C,Gil

Pepe Carmona i Iolanda Morales.

Cove de la Font de l'Om, Cova de la Canal dels Bombers, Cova

de la Canal dels Boixos i Avenc de la Canal de l'Abella: Xavi

Badiella, Jacint Cuyàs i Joan Brugués,
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