
 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

dl Afrau, ent, Bora, Bofia, Barrenc, Bo-
te Bufador, Cigalera, Cova,Espluga, Fo-

ranca, Forat mico, Fou, Grallera Guell,
Querant, Rabeig, Tuta, Pimes
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BALANÇ ANUAL DE LA NOSTRE MUNTANYA at Badiella)
Aquest con si que podem ayaluar amb més d'encert el que ha suposa:

Un any esneleòlogic al mostre massís. Fins ara, els avencs gran els
escollits per sortir en un balanç d'aquest tipus, aquest any les co-
ves han tingut el mateix tracte que els avencs, això ha estat motivat
per la descoberta d'una cova força important, sequide d'altres coves
menors, Superent en descobertes, als quatre avencs que en el 1987 han
engrossat el catastre del massís. Rixí doncs el Dalanç d'aquest any
és el saquent,

CUVESt Les Foradades del Cabrit (56m.) descoberta per Xavier Badiella,
.Joan Brugués i Jacint Cuyàs, és formada per una densa xarxa de gale-

LE

ries paralel,.las al cingle, amb 7 o 9 boques.Ha estat publiceda a le
Circular Num, 19,

Cove dels Clapers (10m.) descoberta pels tres senyors de la Cn-
ve enterior, le trobàrem a la carenadels clapers un xic penjada i
d'accés complicat, /

Les Foradades de la Soleia (15m.)En MiquelsAngel Martinez i en
Xavier Badiella fóren els agossarats que es despen jaren pel cingle del
cemi de la soleia per explorar el passat mes d'" Agost aquesta cova que
trobareu publiceda a la citculer Num, 23,

Cova del Cabrit (6m.) Altre cop el Xavier Radiella junt amb el
Jacint Cuyàs localitzaren Ber error aquesta Cova Propera al Coll del
Cabrit, en feren una breu nota que la trobareu en el mateix numero 23
d''aqliès te circular. .

/ Cova dels Gourgs(37m,.) EN Joan Casas fou junt amb el Miquel-An—
gel Indurain i en Xavier Badiella, els qui donaren a conèixer la pra-
longació d'aquesta cova que fins llavors tenia una dotzena de metres.

él



 

AVENCS: l'Avenc de Reixac engrossa la llista de petits avencs donant

un xic de color "Culet" a la poca profunditat que assoleix. És molt pra-

per al poble de Mura i no sobrepassa els 5m. de fondaria, El descobri-

ren en Jaume Claveri i en Joan Boixader,

 l'Avenc del Cami de Puigdoure er cin do mens de des

explorat per primer cop per en Claveri/j' AVENC DE REIXAC

SERRA de L'OBAC (MURA)
Topografia: Xavier BADIELLA : 3-10- 1987

 

i en Boixader, és proper al cami que

de Coll de Boix porta a Can Puigdoure
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dona a una galeria allargasada,

Avenc de l'Obaga de Sant Lleir

com el seu nom indica és situat a l'o-.

baga d'aquest nom i s'hi erriba des

del camí que de la falconera porta al

Puig Llobet, té Tm. de desnivell i ans:

el dique un bon.senyor de (Mura,

L'Avenc del Morrel de Llag ES

8l nom més llarg que la fondaria ja

que no supera els 4m., la diaclasí és   qe
 

pero molt ample i dona la sensació de

Ser un gran avnec, ens el dique el Sr. Rosendo Boixader.

LES FORADADES DEL COLLET DEL LLOR (Marti Puig i Roger Garcia)

No passa Cada dia de trobar alguna cosa nova per Sant Llorenç,

però el que sí és bastant cert és que quan es troba no és gran Co8a,

Tal és al cas de les Foradades del Collet del Llor,

Heus aquí que un diumenge al matí Tres vailets van sortir d'excur-

sió, era el 13 d'Octubre del 1985. Després de relativa activitat du-

rant tot el matí, van decidir anar a fer la migdiada a la Cova Gran

del Collet del Llor, peró vat aquí que un cop dins hi havia una llu-

meta que no els deixava aclucar l'ull, Després d'una llarga estona

d'insomni els tres vailets van decidir que haurien d'esbrinar l'orí-

gen de la misteriosa llum. Peró l'hora dels llops s'acostava i van de-

cidir tornar cap a casa, /

Fent un salt en el temps, un altre diumenges assolellat, el 7 de

 



 

Novenbre del. 1987 dos dels vailets van anar a buscar bolets per fer

la conserva i al costat d'un pinetell grossíssim Van veure un forat

a mitja timba. Fou llavors quen es decidiren dl el 7 de Desembre del

 

FORADADES DE ÇOLLET DE LIQR
(GATERES DE L'ILLUMINAT)
MONTCAU/ SANT LLORENÇ SAVALL
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mateix any tornarem al lloc i es despenjaren ambUna corda rapel.lant

fins al forat. Quina fou la seva sorpresa en constatar que no eren

ni un, ni dos, sinó tres les finestres per les quals entrava la llum

que els havia despertat: heus aquí el perquè del nom de gateres de

l "Il, luminat,

OACTI VITATS DIUMENGERES

 

En el llibre de registres de la Secció hem trobat anotades les se-
gquents sortides carrasponents als mesos d'Octubre i Novembre,

OCTUBRE:

3 "Avenc de Reixac: Xavier Badiella
x

4 -Avenc de la Darnà: Xavier Badiella i Jordi Gual

8 —Esquerdeas de la Febró: seua Badiella, Jesus Baltran i Esperan-

sa Raich, i



 

12 —Avenc de 1"'EsplugaixavierSadiniia,ESUS Bsitrad i NMiquel-Angel

Martinez

16-17 -Cigalore de 1 Obaga Ge Baleran: Pepe Carmona,Lluis Izquierdo,

Manel Vives i Tete Badiella,

17 -Cort Fosca de Matarrodona:Xavier Badiella

18 -lLes Foradades de les Preditxes: XXV Curset

25 Avenc del Davi: XXV Curset

"Avenc de les Pinasses: XXV Curset

28 -Cova Egara: Marti Puig,

NGVEMBRE:

l —Avenc de l'Alzina Teresa: Xavier Badiella

-Cort Penjeds de Materrodona:Joan Casas, Toni Casas, Joan Cendra

i Lluis Felip

Avenc de Castellsapera: Tate Badiella

6 -Les Foradades de les Preditxes: Joan Casas,Lluis Felipí Joan

Cendra. I

7 —Avenc de la Sivinota: Tete Badiella
8 -Cova del Llor,Cove del Llimaé i'Uova dels Mosquits:Roger Garcia

i Marti Puig. 7

Avenc Benjami Digon3YXXV Curset

Avenc de l'Asensio:XXV Curset

14 -Cort Fosca de Matarrodona: Lluis Felip,Joan Cases,Valentin Cavia

i Xavier Badiella,

15 -Cova de les Deus de Mediona: Xavier Badiella i Montserrat Balasch

-Cove Simanya: XXV Curset

. TAvenc de les Piquest XXVCurset
21 -Cort Fosca de Matarrodona: Xavier Badiella, josn Cases, Lluis

Felip i Valentin Cavia.

22 -Avenc de la Falconera:tJoan Casas i Lluis Felip

-Avenc: de l'Espluga: XXV Curset

28 -Les Foradades de les Preditxes: Lluis Felip,Valentin Cavia i

Joan Casas, -

-Cova del Pujol de la MataiXavier Badiella i Jacint Cuyàs,

29 -Les Foradades de les Pedritxest XXV Curset.


