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LES FORÀDADES DEL BÓC (Xavier Badiella)

El dia era emboirat, un xic plujós i fred, ésclar que pels aventu-

rers de dissabte aixó més aviat era un al,licient,

Sortírem de Can Pélecs per enfilar-nos a la Canal de Pi Tort, des

d'on eniríem cap el coll de les Nou Cabres. La primera idea era fer

l'excursió dels quatre Colls: el temps plujos i emboirat ens canvió

l'itinerari. Del Coll de les Nou Cabres aconseguirem arribar al Coll

del Cabrit tot vorejant els cingles molt rapidament: el Coll del Bóc

era molt més allunyat i la boira no ens deixava veure, ni el Turo ni

l'itinerari per aproximer-s'hi . Aquest petit contra-temps ens va fer

desviar —involuntariament cap un altra direcció tot davallant exce-

ssivament cap a la fondalada de la Canal de Sant Agnés,

Tardarem un xic en adonar-nos de que anúvem errats, tot volent rec—

tificar l'itinerari va ser quan de forma sorprenent, trobavem una bo—

ca de cova penjada en un cingle,

l'Accés semblava factible tot flanquejant per una repisa coberta

d'eures,. Le sorpresa fou extraordinaria, acabàvem de descobrir una

interessant cova amb vuit o deu boques segons es comptin, totes elles

penjades al cingle i nomes una accesible per la repisa d'heures per

on nosatres haviem entrat,

El conjunt de galeries totalitzava uns 50Om de recorregut un xic la—

beríntics, poques eren les galeries on circulaves dret, amb tot, no

era gaire incómoda,

Després de regirar tots els racons de la cova, proseguirem Ja nostve

aventura, aquest cop per intentar situar la cavitat per tal de retro-



 

bar—la en properes visites, tasca que no fou molt complicada ja que

la boira començà a minvar, contribuint en gran manera a facilitar la

feina. Amb tot les Foradades son força dificil de trobar, no pas per

amagades 8i no més aviat perque a ningu se li havia ocorregut rondar

per aquelles mig selvatiques contrades,
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PODRIA HAVER ESTAT BÉ (Pepe Carmona)

Sí, podria haver estat bé, però va fallar alguna cosa, gent,cotxes,

diners o ganes, per fer la integral Felix Trombe (Sud de França).

Un dia a la nostra estimada Secció, dos personatges van començar a

tremar aquesta póssible sortida, que per cert, encara no s'ha esbri-—

nat de qui va ser la idea,

Bé, peró deixant aquest tema a part, depres de vàries converses i

preparatius, un bon dia, tres intrèpids espeleòlegs: Tete,Roger, Aguirre

és dirigeixen cap al Sud de França per equipar le cavitat o part -

d'aquesta (Pont de Gerbaut).

Es tractava d'instalar una de les moltes cavitats d'aquest sistema

  



 

Amb molta sort s'aconsegueix, perquè ja sabeu com és l'amic Tete amb
els cotxes, sobretot al Coll de Porter,

Doncs s'instal.là la cavitat (Pont de Gerbaut), aquesta és instalada

per una possible pujada d'aigues fent la integral.

la cosa bona del cas ve ara, la seguent setmana, S'havia d'anar a

inetel.lar uns pous de la Pène Blanque i mirar unes galeries (Galeries
Bernardette) abans de fer Ja integral, per la qual cosa feien falta

dos grups, aquets grups no sortien , ja 8€ Sap: l'hivern,malalties,

la calor de le cova.etoc,,

Tres espeleòlegs decidiren desinstal.lar la cavitat: Aguirre, Pepe

i Migueles i deixer-ho o6rrer tot. Es féu així trobant les galeries
Bernardette, no trobades en l'anterior exploració. Durant la sortida

dormírem en un refugi al.lucinant i en aixecar-nos trobàrem una te—

rrible neveda. Aixo si, hi tornarem,

P.D, Fustre afrancesat.

ALGUNS NOMS DE CAVITAT

INFERN: L'unic cas que coneixem és emprat per designar un avenc: Exp:

Infern d'en Marti (Bellver de Cerdanya — Baixa Cerdanya),
TOMBA:Com tant d'altres, molt poc frequent i sembla localitzat a la

zona del Ripollés, Expl: La Tomba del Sitjar (Camprodon — Ripo-

11és). També coneixem algunes coves anomenades les Tombes,

Tots aquets topónims espeleplógics que hem anat descrivint al llarg

d'aquets: dinou numeros, han estat extrets de la llista publicada a

la Revista Espeleosie N8 34 de l'any 1985, l'autor de 1a qual es en

JOSEP MANEL MINARRO i URRESTARAZU,

ACTIVITATS DIUMENGERES

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

guents sortides corresponents al mes de Març.

8 —Cova de la Torre Negra i Cova Petita(Sant Cugat de Vallès):

Xavier Badiella i Montserrat Balasch.

—Les Foradades : Pau Quesada, Lluis Felib, Joan Casas, Montse

Llobet, Pepe Carmona i Enric Carles Gil.
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28-29

—Avenc del Capolatell(Serra de Busa -— Solsones):E,C.Gil, Montse

Llobet,Francesc Naverro, Gemma Planes,Manuel Nives, MariaMilia

Xavier Badiella,Montse Balasch, Enric Badiella, M.A, Martinez,

Cesc Boixades i Iolanda Morales,

-Gouffre du Pont de Gerbaut : Jaume Badiella, Ferran Aguirre i

Roger Garcia.

-"Àvenc de la Codoleda:Iolanda Morales, Dani, Rosalia i E,C, Gil

Les Foradades del Boc: Xavier Badiella,Jjoan Brugués i Jacint

Cuyàs,

-Botet de Casa Rey(Sapeira):Jordi Centelles, Concepció Rosaura,

Enric Badiella, Jesus Beltran, M.A,Martinez, M,A. Indurain,

Francesc Navarro i Gemma Planes,

—Avenc de l'Obaga de Sant Lleir: Xavier Badiella, Jaume Claveri

i doan Boizader,

—Les Foradades del Boc:Xavier Badiellia i Jacint Cuyàs.

—-Avenc de la Carbonera:Lluis Felip, Jaume Badiella, Cesc" Boixà

der, Marti Puig, Joan Casas i Valentin Cavia.

-Gouffre du Pont de Gerbaut: M.A. Martinez, Ferran Aguirre i

Pepe Carmona

 

L'aigua agonitzs en el toll de l'oblit

    i S'emaga poruga al si de cavorques i espluges,

cercent un repós de mil segles (Fa molt temps

que va ploure i que àrids resten els ceminsg

hores d'ara 1)

L'aigua agonitza

i en el seu oblit

dibuixa saviesa de pedra,   PORNPATLA Dicate, da DTL CPEtaraFARLICrtaAI li Ll EESADraaNEDS8PASDSar

 


