
 

 

 
 

 

  

       

Abim, Abis, Aubelló, Albello, Caricau,
Casa Falsa, Cavorca, Clot, Covassa,

Foradada, Infern, Tomba

  Circular interior de la Secciò MARÇ 
 

EL PQU DE LA SAJOLIDA (Xavier Badiella)

El primer cop que vaig anur a la cavitat, fou en un mati del mes de

febrer, 8solitari per les muntanyes Montserratines nevades de feia pocs

dies.Mai havie gaudit de tantu bellesa com la que m'envoltava. Si Sant

Llorenç ens atrau tant quan és nevat, Montserrat et captiva.

l'Objectiu de l'escapada fou acomplerta, guiant-me pel mapa no emb

costà gaire trobar l'avenc, l'exploració tambe fou fàcil i agraduble.

La cavitat bé valia una segona visita.

Altre cop sortia sol de Terrassa, equestu vegada peró, uns amics de
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La oavitat és molt simple, j8 que la forma un pou únic de 22m., al

principi es un xic estret, peró es va fent ample a mesura que es deva-—

lla. A mig pou hom troba una petita repjisa formada per una pedra en-—

cuixada, La base de l'avenc es allargasada formant dos petits resalts

A l'extrem Sud es pot veure una estreta fissura per on 8'endevina una

contintditat en forma de pou, l'estretor del pes peró fa inpracticable

l'acces a més profunditat,

LA BALMA DELA GAVARRA (Xavier Badiella)
 

Poques vegades 86n les que dediquem a la recerca de paratges nous en

el nostre mageí8 i menys encara les hores: que dediquem a la recerca de

cuvitats poc frequents que massa sovint tenim per desconuegudes, Com

acostuma a passar quasibé sempre, tots els racons de Sant Llorenç ens

guarden amegalles sorprenentsi aquest es el cas de la Balma de la Ga-

BALMA de la GAVARRA
Sant Llorenç del Munt (28-2-1987)

de C4n Pèlecs Topografia: Jomn Brugués, Jacint Cuyàs, Xovier Badiella
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Des de la Cassa

cal enfilar-se

per lu Canal

del Pi Tort,

just quan aques

ta comença a

agufar alçada,

observarem a la

 

nostra esquerra   uns cingles. 

Al seu estrem hi destaca la roca anomenade "El Bec", Arribar sota la

roca és façil $4 tot seguint per sota aquest cingle peró canviant de ve

ssant, aixo és, pel costat de la canal del Bosc. no tardarem a topar

amb la noctra balma.

L'entruda és força baixa, a excepció de l'extrem Nord, on podrem anar

drets, Un cop dins observem que l'interior de 1: Balma és força alt,



 

entre els 5 i 7 metres, Tol al liarg dels 20Om que té la Balma. Pel ma

teix costat que hem entrat també es pot grimpar cap a una galeria re-

muntant, tota ella coberts de formecione litogèniques.

Aquesta curiosa cavitat és estructurada paralel.la al cingle, havent

di
se obert a l'exterjor merçés tu estrat de sorrenques que podem obser

vVvar en la part baixa de laca

la Balma, Hom ha reflexat aquest estrat a le topografia per fer-ho més

entenedor.

ALGUNS NOMS DE CAVITAT

COVASSA: Encara que poques vegades, sembla emprar-se per denominar cú

vitats, generalment balmes, d'àmplia boca, Ten sols l'hem lo

calitzat en alguns punts de les comarques del Baix Camp i

Priorat, peró tenim noticies del seu ús també a la zona nord

del Pais Valenció. Expl: La Covasesa (Margulef -— Priora:i).

FORADADAt:t A part dels arcs nmaturtls coneguts per aquest nom 1 que no

podem considerar un fenomen D speleolégic, existeixen algun:

casos de pebites cnvitats agrupudes amb el nom de foradade:.

El seu ús és senernulitzat peró la majoria es localitzen a

Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac, Expl: Les Foradade:

de les Fedrilxes (Terrassa — Vallés Occidental),

ACTIVITATS DIUMENGERES
 

En el llibre de sortides de lu Secció hem trobat anotudes les se-—

guents sortides corresponents al mes de Febrer.

1- Avenc del Llest(Curs d'Excurcionicme)t Enric Carles Gil, Miquel-

Angel Martinez, Francesrc iNuvarro, Iolanda Morales i Enric Buadiel:

- Avenc de l'Esplugn: Janme Badielia (Tete)

7- Ses Corts: Xavier Budielia, Joar Brugués 1 Jacint Cuyàs.

8-— Avenc del Picnrol: Lluis Felip i Joan Casas,

-— Avenc de la Ferla (Gurraf)tlojenida Morales, Carles Muscerilia,

Nuri Pladeveya, Miquel-Angel Martinez, Enrie—Carles 63l, Jaume

Badiella, Cesc Roixader i Valentin Canvia.

itat j3 que molt visiblement recorre tota
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15- Lo Fornas(Terra Alta): Jaume Claveri, Miquel-Angel Martinez,

Xavier Badiella i Montse Balasch.

- Avenc del Davi: Pepe Carmona, Enrio-Carles Gil, Montse Llobet,

Dani Ayeles 4 Iolanda Morales.

cl- Pou de la Sajolida (Montserrat): Xavier Badiella

20- Avenc del Picarol: Josn Casas,Lluis Felip, Toni C. i Joan OC.

28- Balma de la Gavarra i Balma de l'Arcada: Xavier Badiella, Joan

Brugués ji Jacint Cuyés,

- Caume Ferrat (La France): intent frustrat pel cotxe espatllat —

Jaume Bedielle, Miquel-Angel Martinez i Enric—Carles Gil.
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