
 

 

  
  

  

  

    

hi Afrau, Avenc, Bora, Bofia, Barrenc, Bo-
i tet, Bufador, Cigalera Cova, Espluga, Fo-

ranca, Forat mico, Fou, Grallera, Guell,

ll Querant, Rabeig, Tuta, /

Circular interior de la Secció (SETEMBRE
UNi ANY MÉS LA COSTA BRAVA DE LA SIS (Xavier Badiella)

    

No podia pas faltar una campanya espeleològica aquest estiu a la

nostra Costa Brave. Aquest cop però, els resultats no han estat tant

bons com hom esperava,

Le campanya durà només una setmana de la qual sols quatre dies foren

efectius, els dos primers nomès un parell d'asforçats espeleòlegs es

dedicaren a resseguir la costa tot explorant un total de 8 cavitats,

els dos dies restants amb un component mès 8 '"exploraren 7 coves, aixó

fa un total de 15 coves explorades,

La cova més important aquest any ha estat el Rec Fondo de només 52m.

de recorregut, peró amb la mar esverada fa força impresió, També el

Rec Ample, amb 32m., és digne d'ésser esmentat, així com la cove de

Cala Gens, amb l2m, submarins, Totes elles estan situades a la vesant

del Cap de Sant Sebastià.

A La zona de Calella de Palafrugell i Cap de Planes s'exploraran

véries caves, totes elles d'escàs recorreguts un total de cinc forats

cada un més estupid que l'altre, Això sí, la caminada resseguint la

costa no ens la treiqué mingú. Quina pallissal. Sort dels racons de

nudistes Que et donaven una mica d'ànims,

Entre Palamos i Cap de Planas v tenim Les Foradades de Cala Margarita

Una de les quals té 25m. de recorregut, la Cova de Cala Margarita és

força àmplia i cómoda, la Cova de Cala Castell, amb 40m, de recorregut

té algunes curtes galeries laterals molt divertides, tambe trobem les

Coves de Sa Cobertsera , la Foradada del Castell i l'impressionant Bu-

fador de Cala Sanià, si bé descàs recorregut, fa força por quand le

mar és Un xic moguda,

Es localitzaren unes quantes covetes més però de poc interès, L "uni

que no hem aconseguit per manca de barca, ha estet creuar la punta dels

 



Canyers, però ja podem dir que des de Palamos a Aiguablava està la fei-

na enllestida, Hem neseaitàt quatre anys amb sengles campanyes, Unes

millors, altres no tant, però finalment podem donar la zona per acaha-

da, L'any vinent començarem a baixar vers Sant Feliu de Guíxols i en-

llaçar amb la Comarca de la Selva,

PIC3-1987: (Ferran Aguirre)

La campanya d'enguany és va desenvolupar amb bastanta normalitat,

sense comptar amb les rosetes que volen aixecar el vol, la querra de

galetes, la missa miraculosa, etc... Pel que fa al temps, tampoc ens

queixem, ja que vàrem tenir quatre dies de mal temps en tòta la campa-

nya, Un temps magnific 81 al comparem amb el del mes de juliol en el

que també van tenir no més de quatre dies, però de bon temps, Això

Sí, Cal agrair al Pepe i a un ssmvidor Bi bon temps que va gaudir la

campanya, Pel què fa .al treball,,. MMM t, Pel què fa al treball,.,
doncs bé, també t, Al sector HL vàrem trobar 515 noves cavitats comple
tament noves, una cova dels maletits gavatxos i Un avenc, Sima del Cue-

to de la Cuadra, dels mateixos maleits, amb un magnific pou de 181m.

ei qual vàrem topografiar, Al sector JI vàrem trobar varis forats dels
quals vam explorar-ne tres,: JI-7, 31-8 i JI-9' o sima del Mogu, que en-
Cara continua i no vàrem acabar per manca de temps, Cal dir que cada

dia hi havia bany gratis al llac, ja que el treball ho demanava.

El menjar també estava força bé, encara que cada dia hi haqués mer
da per sopar, Al final de la campanya vam Comprovar que la merda és bo-

Nloe

L'ultim dia de Campanya, banyada col.lectiva al llac, per sort In-
terviu no hi era,

En fi, tota la campanya va estar bé, fins i tot nosaltres vam acabar
dient BEEEE,

NOMS PRORIS DE CAVITAT

SA RONCADORA: És la cavitat més coneguda de la Costa Brava, ja que en

époques de temporal, fa uns sorolls molt caracteristics i esfereidors,
És situada prop d'Aigua Xellida a Palafrugell (Baix Emporda) té una
boca que dóna al mar i una altre en forma d'avenc a la part superior

del cingle on sobre la boca marina, Des de la boca superior, hom pot

veure la boca marina i com una esquerda 88 va ficant costa endins fins

 



pasar per sota nostra, és en aquest punt, on es forma el brugit ferot-

Q8 amb la mar moguda,

Devallar per la boca d'avenc a l'hivern es molt impresionant al, hora

que perillós si no es té cura de comprovar l'estat de la mar, Us recn-

manem que visiteu el lloc de Sa Roncadora quand hi hagi un bon temporal

és Un espectacle difícil d'oblidar,

ACTIVITATS DIUMENGERES

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

quents sortides corresponents al mes d'Agost,

1-9 Avenc A-1L (Cotiella): Enric Carles Gil, Tete Badiella i E.R.F.

del A,E.C,

2-Avenc de Castellsapera: Cesc Boixader, Joan Casas i lluis Felip,

3-Rec Fondo, Rec Ample i Cova de Cala Gens (Baix Emporda)tEnric Badi-

ella i Xavier Badiella,

ú- Sa Foradade, Cova dels Forcats, Cova de Cala Vadell, Sa Foradeda

des Pont i Coves de Cala Mossoni (Baix Emporda): Enric Badiella i

Xavier Badiella,

e4 i 5G-— Recerca de l'avenc Hastersç (Estartit): Albart Montull i Lluis:

Felip, / / Nen,
6-Cova de Cala Castell i Coves de Sa Cobertera (Baix Emporda): Enric

Badiella, Eduard Badiella i Xavier Badiella,

1- Cova da Cala Margarita, Les Foradades de Cala Margarita, Bufador de

Sania, Cova sense Nom. (Baix Emporda): Fnric Radiella, Eduard R-di—

ella i Xavier Badiella,

12- La Fou de Bor(Cerdanya):3Joan Casas, Jnan Cencva,Josap Lluis Badal

i Lluis Felip,

14- Grotte di Nettuno (Serdenya)tMontse Balasch 1 Xaviar Badiella

15- Grotte del Bue Marino i Grottes di Cala Luna (Sirrdenya): Montse

Balasch i Xavier Bediella,

1A- Grotta Verde (Serdenya): Xavier Sadiella,

- Avenc del Picarol: Cesc Boixader, JAnan Casas i Joen Cendra.

el- Avenc de Sant Jaume de la Mata: Cesc Hoixader, Joan Casas i Jonn

Candra,

22- Cova Llevadó ,Forat Llorell Cova de Èala Llorell i Caverna de Crla

Llorell(La Selva): Nuria, Mercé i Xavier Badiella,

 



23- La Mosquera (Garrotxe):Lluis Felip 4 Albert Montull.

- Les Foradades: Joan Casas, Toni Casas i Joan. Cendra,

25- Les Foradades de la Soleia: Miquel-Angel Martinez i Xavier 3adiella

27- Cova del Pujol de la Mata: Eduard Badiella i Xavier Badiella,

29- Cova del Cabrit: Jacint Cuyés i Xavier Badiella,

29 i 30- Cigalera de l'Obaga de Baleran: Jesus Beltran, Niquel-Angel

Martinez i Ferran Aguirre. i

30- Avenc de la Sivinota(Garraf): Jenar Indurain i Tete Badiella.

- Avenc del Llest: Lluis Felip, JURM, loseà, Valenti Cavia, Toni Cesns

i Cesc Boixader.

 

     PERQUÈCALA QUE
PORTÈÇ VA MONO 2

  

   
 


