
 

   

 

. Aírau, Avenc, Bora, Bofia, Barrenc, Bo-
du tet, Bufador, Cigalera Cova, Espluga, Fo-
l ranca, Forat mico, Fou, Grallera, Guell

Y DN Querant, Rabeig, Tuta,

Circular interior de la Secció lAGOST

 

   
  

 

     

 

  

TES FORADADES DE LA SOLEIA (Xavier Badiella)
 

Uns Tarda d'Estiu, quan encara no començóvem a treballar, amb el

Miquel—Angel Martinez varem decidir de fer una sortideta per tal d'es-

brinar el misteri que amagaven tns petits forats sospitosos, penjats

en un cingle del cami de la Soleias forats per cert, molt visibles si

venim de la Sardineta,

Per localitzer-los res més sengill que resseguir el cami'de la

Font Soleia tot sortint de 18 ja mencionada Sardineta, quan arribem

a le primera gran paret per 89 LES FORADADES

ta on passa el camí, al final DE LA SOLEIA

d'aquesta en un sortint del cin) Sant Llorenç del Munt

gle hom hi pot divigsar uns pe— aeCite

 

 

 

 

  

  tits forats, L'accés cal fer-lo SIS 25-8-1987

amb un impressionant rappel,

que si tens sort i vas a parar

sobre una alzina que creix a

la boca, pots accedir-hi sense

més maldecaps,

La cova principal, que és on

trobem l'alzina la forma una

galeria de 5m. on es circula

dret, a l'esquerra per un curt

conducte s'accedeix a un fines

tré des d'on s'observa una al-—   tra galeria penjada a la dreta
 



Tambe és curiós d'assenyalar que la paret on s'obre aquesta finestra

te forma corbada de l'antiga galeria que hi existia, ara desmantella-

da pel retrocés del cingle,

Poc més de 8m. cap al Nord i a le mateixa alçada, observem dos fo-

rats en un dels quals hi creix una figuera, Ambdós són de poc desenvo

lupament, cal mencionar, pero, que a la paret del cingle és marcat

clarament el senyal d'una galeria desmantellada que enllaçava aquets

forats amb els anteriors, i que seguia molt més al Nord.

El que nosaltres podem visitar ara és un escàs residu d'una xarxa

de galeries excavades a pressió que deurien ésser utilitzades com a

sorgències del massis alt de la Mola, ara però desmantellades pel re-

trocés del cingle.

LA COVA DEL CABRIT (Xavier Badiella)

Localitzàrem aquesta cova en el segon intent de trobar la cova CASE

El primer cop que ens decidírem a buscar aquesta cova ens desviàrem

tant del nostre objectiu que ensopegarem —7yQamb una nova cavitat, Les

Foradades del Cabrit, mal anomenades del Boc per falta de claretat en

le toponimia d'aquella zona, cosa que ens fa dubtar encara un xic so-—

bre el nom correcte que cal possar a Ja cova trobada AqUEeSst COP.

Aquesta excursió encaminada a trobar la CASE resuité altre cop in-

fructuosa, però no del tot ja que mal orientats com anavem, tinguerem

la fortuna de trobar una petita cova molt propera al coll del Cabrit,

o almenys el que suposem és el coll del Cabrit,

La cavitat té una boca de 4,95m. d'ample, el sostre, peró es força

baix, Ens endinsem acotats 6m, de galeria que acaben amb una alçada

modesta pero més comoda. El terres forma un clot on s'observa l'exig.

tencia de fang molt fi i una petita aportació hídrica que en èpoques

de plujes deu omplir aquest bassal. la cova es excavada merçès a un

estrat sorrenc típic dels conglomerats de Sant Llorenç, ajudat per una

diàclasi que hom pot apreciar al llarg del sostre de la cova, Tambe

e8 pot observar en el lloc del clot, unes formes de reconstrueció mols



escasses, en forme déstalacti-

tes i gourgS, COVA DEL CABRIT

 

 

l'Acces a la cavitat es fa Sant Llorenç del Munt
. TOP: Jacint CUYÀS

des de la Cova del Drac seguint Xavier BADIELLA SIS 29-8.1987

el cingle cap el turó del Cabrit

Un cop passat el coll es pot se

guir un centenar de metres még

sota el cingle, fins trobar la

cova en mitg del bosc,

NOMS PROPIS DE CAVITATS

El CELLERET D'EN RAMON,

 

Aquesta cova és situada a la

serra del Cis o Sis, fou explo-

rada per gent de la casa la Set    mana Santa de l'any 1986, La
 

cavitat la forma una galeria d'uns 60m. de recorregut, amb concrecions

que cobreixen les seves parets,

La serra del Cis es a l'Alta Ribagorça a l'anomenada Franja de Po-

nent, prop del poble de Beranuy, Per aquella serra hom Coneix varies

cavitats, gràcies a le campanya de Setmana Santa ja esmentada, entre

elles el nostre Celleret, cova coneguda per 1a gent del poble on sem-

bla ser que algun pastor anomenat Ramon hi guardava la bóta de vi.

ACTIVITATS DIUMENGERES
 

En el 11ibre de registres de la Secció hem trobat anotades leg se—

guents sortides corresponents al mes de Julioi,

il-Cort Penjada de Matarrodona: Joan Casas, Lluis Felip i Xavier

Badiella

12-Cova d'en Gispert(Baix Emporda):Eduard Badiella, Enric Badiella

Xavier Badiella, Montse Balasch, Pepe Carmona, Gemma Planes,

Josep—-Miquel Bosch, Lluis Felip, Lluis Izquierdo, Joan Casas,

Concepcio Rosaure, Jordi Centelles, Marga Losada i Susana,



 

14
17-19

26

-Cort Fosca de Matarrodona: Jesus Beltran

—A-11 (Cotiella): Jaume Badiella i ERE del AEC

Cova de Cala LLorell(La Selva): Xavier Badiella

Avenc del Llest: Joan Cendra i Lluis Felip

-Cova Roja: Marti Puig

-Avenc de la Sivinota (Garraf): Miqule—Angel Martinez i Jaume

Badiella.

 


