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H Aírau, Avenc, Bora, Bofia, Barrenc, Bo-
dg tet, Bufador, CigaleraCova, Espluga, Fo-

ranca,. Forat mico, Fou, Grallera, Guell,

: Querant, Rabeig, Tuta,
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NO HEM BEGUT OLI (Pepe Carmona)
 

Res no és pot igualar amb la originalitat del Tete, deixan-se el joc

de l'topol en un Bar de Balaguer, és realment d'unica originalitat (és

ba trobar),Tenim merda a l'espardenya.

Lla Serra del Cis ens esperava de nou, les punxes i el 801 ens e 8 pe —

raven, els gossos tambe ens esperaven, peró la noia del Bar del Sex

Pistols no ens esperava,

L'oli, la Sal i el Sucre no van voler venir, Teniem força'coses per

fer., la gatera del Grallero de la Senyora, que va assolir una profun—

ditat de —9Om., la cova de les Cambres, la cova dels Moros, (és va fer

el que es va poder),

Un amic del Josep Lloret ens va dir un nou forat "El Broocolót, Je

història del forat era una mica confusa, parlava dels moros, or, etc,.

ja se sap, la gent de poble té molte tendéncia a l'exugeració progre—

siva, Recordo que ens deia un dia un pastor a la Serra del Cis que hi

havia un forat que tirava T.000 metres de profunditat. Potser una mice2

exagerat, no ho creieu2, Peró aixo sí, et donen moral quan et diuen

aquestes coses, encara que després la fustració sigui latent.

El fruit d'aquesta sortida va ésser una nova topografia (Cova de lec

cambres) i una profunditat al Grallero de la Senyora de —9Om. que aca-—

bava en un sifó, El treball no s'acaba a la Serra del Cis, encara

queden coses per fer, Com sempre, sols em queda dir que hi tornarem,

HOMENATGE A SALVADOR VIVES (Concepcio Rosaure)

El passat dia 3 d'Abril es feu a la nostre Ciutat un acte d'homenut-

se a en Salvador, Foren tots els estaments de l'espeleologia els que



volgueren mostrar llur agraiment a la persona que havia eetat al cap-

davant de la Federació Catelana durant els darrers sis anys.

Fou la mateixa Federació Catalana, en representació de tots els ec-

peleòlegs del pais, l'organitzadora de l'acte, al qual s'adheriren la

Direcció General de l'Esport, la Federació Espanyola, el Centre Excur-

sionista de Terrasea i, naturalment, els que coneixem més de prop al

Salvador, Ja Ò,l,S$, i els seus col.laboradors en les tasques federa-—

tives.

Com a companya d'aventures i, a l'hora, col.laboradora seva en la

secretaria de la Federació, voldria deixar constància amb aquestes

quatre ratlles, de la seva tasca que penso que ha estat possible mer-

cés a la seve vàlua, indubtablement, peró també al seu tarennà i ma-—

nera de fer. Treballar amb el Salvador es fa agradable, encars quan

la feina no és gaire gratificant. I si a més a més és gratificant,

com ho és estar a la Federació, llavors trebullar al costat del Sal-

vador és una tasca complaent i fruetificant.

Tots els que fa temps que voltem per la S,1I.S,, coneixem al Salvador

com a company de reunions i d'excursions, Inoblidables sortides i ex-

ploracions arreu amb ell formen el principi del nostre currículum es-—

peleólogic.

Més recentment, tot i que motius familiars i de feina han fet que

cada dia fos més car de veure, el Salvador ha continuat treballant

per la secció, donant-li sempre el seu suport i ajuda com a President

de la Federació, i fent possible l'edició de lu revista SIS,

Ara que ha deixat la Presidència de la Federació, que no vol dir

deixar de treballar-hi, esperem poder-lo veure més sovint pel Centre

Il ens agradaria veure'l més sovint, no per fer-lo treballar, que aixó

sabem que ho seguirà fent com ha fet sempre, sinó encara que Sigui por

passar una estona i fer-la petar.

Gràcies per tot, Salvador, Ahl I recorda: t'esperem, encara que no-

més sigui de tant en tant,
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No hi ha cap massís més complet espeleològicament com el nostre: des

de l'avenc i cova més visitats, als forats més bruts, també les cavi-

tats més estretes i les boques d'avencs més gruns, però 16 que ara ens

mancava era una cavitat del Barça, Ara la ja tenim.

L'avenc de Reixach, recentment descobert a prop del poble de Mura es

l'ultima adquisició espeleologia avenquera, dsclar que la cavitat no

assoleix els cinc metres de fondària, pero és un clar exponent de 1a

riquesa d'aquesta fantàstica muntanya,

la cavitat és propera a la riera que devalla de les coves de mura,

Un cop superada la cascada que trobem al principi del cami, cal remun-

ter una mica per anar a buscar la carena oposada al cami i molt proper

a una barraca de vinya e8g troba l'avenc, El forat d'entrada dóna pas

a un resalt de 2m, que vé precedit d'un altre més estert de 2,5, on

Ja cavitat fineix,

El que em deixava de dir-vos és que el nom de Reixach el reb en re—

cord al nom del propietari de iu vinya on ee trobal'avenc,

NONS PROPIS DE CAVITATS
 

LES CAMBROTES: Son conegudes amb quest nom un conjunt d'esquerdes si-—

tuades al Cingle del Boixater, entre Figols i el poble de Vallcebre

a la comarca del Bergueda. Com és de suposar son esquerdes de despren-

diment paralblelas al cingle formun zones de cavernació, El conjunt

totalitza uns 400m. de recorregut amb una fondaria que supera els 40Om,

Tambe a la zona de Vallcebre es coneix una cove anomenada La Cambrotu

pero de poc recorregut,

ACTIVITATS DIUMENGERES

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

guents sortides corresponents al mes d'Abril,

5 -Cova dels Toixons: Joan Casas, Lluis Felip i un altre Joan

9 -Cova del Salitre (Montserrat): Ferran Aguirre, Pere Pons i

Miguel—Angel Martinez,



18 —Forat de Sant Hou(Ripolles): Xavier Badiella, E.C. Gil, Montse

Llobet, Pep Carmona, M.A, Martinez, Iolanda Morales, Cecs Boi-—

xader,

15 al 19-Cueva del Agua, Cueva del Nispero, Cueve Peluda, Cueva del

Sio i Cullalvera (Burgos): Jesus Beltran, Gemma Planas, Fran

cesc Navarro i Iolanda Morales,

15 al 19-Morteron II del Hoyo Salzoso i Coventosu (Cantabria) :Jaume

Badiella, E.C. Gil, Cesc Boixader, M.A, Martinez, Carles Mar—

carilla i Nuri Pladeveya.

186 —Bora del Cami(Osona): Xavier Badiella i Pere—Joan Marti

-Cova de la Paiella:Marti Puig, Pep, Anna j Marc,

25 i 26-Avenc de L'Espluga. Ferran Aguirre, Pep Carmona, Pau Quesada

lolanda Morales, E,C,Gil, Xavi Font, Marc Florensa,


