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•
PRESENTACIO •• •

Com a resultat de les activitats del grup als darrers anys

dins del camp de l'espeleologia, ens hem vist en la necessitat

de donar-nos a con~ixer com a grup, mitjantcant ils nostres

treballs, sortint de l'ambit intern de comunicació del Centre

Excursionista (circular C.E.LI.).

Un deIs nostres objectius, As la divulgació de tots .els as

pectes lligats amb la practica de l'espeleologia a les nostres

terres. Per aixo, fem una crida a tots els grups propers que

vulguin col.laborar amb nosaltres, ja sigui enviant-nos els

treballs realitzats 0. participant en di verses activitats con

juntament.

En aquest primer número, presentem un ~ecull deIs treballs

de darreres activitats realitzades. Adjuntem una serie de to

pografies inedites fins al momento

Per que, GRALLERA? Hem decidit aquest nom; perque As el to

ponim d'identificació més usual d'avenc a les nostres comarques

(especialment al Montsec).

Tanmateix, l'edició de la revista suposara una feina més

concreta dins de l'espeleologia actual.

EL CONSELL DE REDACCIO.

--« GRALLERA, N21- 1.984 )>------------- 7



1!)i~ti:Jria bel ~Jf.1L lL.

Aprofitant l-aparició d-aquest número u de la nostra revista

hem cregut adient iniciar-la amb un article que mostri les acti

vitats del G.E.Ll. des de la seva fundació. Creiem també que és

un deure nostre, retre aquest petit homenatge a tots aquells que

en més o menys mesura han anat mantenint l-espeleologia a les nos

tres terres.

Encara que han anat apareixent escrits en que es relaten ex

ploracions en di verses cavitats de Camarasa a les darreries del

segle passat, no és fin s al marg de l-any 56, que com a secció del

Centre Excursionista de Lleida, es funda el G.E.Ll .. Els membres

fundadors foren: en Ramon Pardell, Alfred Almacellas, Manuel Cor

tés i en Sebstia Teixidó.

Partint de les notes aparegudes en la publicació mensual del

C.E.Ll. s-intentara reconstruir el que han estat aquest 28 anys

d'historia de la secci6 d-eppeleologia, ressenyant tan sols les

activitats més destacades de cada any i només la primera de les

múltiples visites a cada una de les cavitats.

Aixi mateix s'han ames voluntariament tata una serie de notes

sobre primeres exploracions de cavitats, normalment de petites di

mensions de les quals no hi ha cap notícia de situaci6 ni de topo

grafia, restant algunes fins al moment, en l-oblit.

Les activitats de la secci6 en els primers sis anys sota la

presidencia d'en Ramon Pardell, foren les exploracions a les coves

del congost de Terradets i Mont-rebei, serra del Mont-roig, Sant

Lloreng del Munt i l-Espluga de·Francolí.

L'any 62, essent president en Miquel Mallol, es realitza l'ex

ploraci6 de l'avenc de Font de Pou, primera del G.E.Ll ..

L'any 63 és president en Vícto'r Luque, i la secció comptava

amb setze. membres.

{

,/
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L"any 64 fou president Jesús Forcada; es realitza el des

cens a la sima de San Pedro, celebrant-se així mate ix el primer

curset d'iniciació a l'espeleología.

De l'any 65 cal destacar un campament espeleologic a Sant

Lloren~ del Munt i a la vegada es va realitzar el segon curset

d'iniciaciá.

L'any 66 hi ha canvi de president; el nOll és Fermí Arqué i

s'assisteix al campament organitzat per l'aleshores F.C. de

Muntanyisme a la cava Cuberes, així com l'exploració d'altres

cavitats de la serra de Lleras.

L'any 67 es visita la cova d'Aso a la val-l d'Añiscloo Es

realitzen di verses exploracions als massisscrs de Burgos,{cueva

del Agua, La Torca,. o o) o

L'any 68 hi ha una empenta a les activitats del nostre grup;

en fou president l'Angel Bacho Dos membres del grup participen

a l'expedició nacional a Ojo Guareña, Burgos.

L'any 69 es participa a la campanya de l'E.R.E. al Montsec,

visitant el Graller Grarr del Corralot. S"efectua també el des

cens deIs avencs Esquirols i Pouetons, comptant amb un total de

vint-i-sis membres.

L'any 70 es davalla a la Bofia de Torremas (Av. Mo Ubach) i

al Graller del Boixaguer, fent-se el primer descens al Graller

de Vaqueres. Aquest mateix any es celebra el VII curset d'ini

ciació; el primer aprovat per l'escala catalana.

L'any 71 és president en Tomas Garcés, obrint una nova epo

ca al G.E.LI.; s'explora l"avenc de la Sibinota i es realitza

una exposició fotografica a I"IoEolo de la Diputació Provincial.

L'any 72 es va per primer cop a l'Esquerra i al Graller de

Corones.

L'any 73 s'efectua una sortida als avencs de la zona del Pla

de Campgras. S'inicien els estudis de la zona de Merli, que se

ran represo s anys després. Al mateix temps es porta a terme un

important campament al Solencio de Bastaras; (Sortida memorable

per a la sec~ió).

--« GRALLERA, N21- 1.984)>-----_------- 9



L'any 74 n'és president en Ramon Castillo; es realitza la pri

mera exploraci6 i estudi de ravenc del Mirador, es visita l'avenc

d'en Carles Selicke, la Fou de Bor i l'avenc de Costa Dreta.

L'any 75 es participa en les IX Jornades Espeleologiques de

Valencia. Es visiten diverses

Torca del Carlista.

cavitats al País Base, remarcant la

L'any 76, es recorren di verses cavitats de Villanúa i es fa un

campament subterrani a la sala del Graller Gran del Corralot.

L'any 77 es visiten diverses caves al massís d'Itxina, es da

valla a l'avenc E.R.E. i el grup entra en una crisi tant d'activi

tats a nivell federatiu.

L'any 78, fou president en Ramon Montala. Es visita l'avenc

d'Atxipi, al País Basc.

L'any 79, s'efectuen les exploracions de di verses cavitats al

País Basc, entre les quals cal destacar la Batasuna Zuloa.

L'any 80 és president en Ferran Pera; s'efectua l'exploraci6

de diverses cavitats del Montsec.

L'any 81 fou president en Josep Mª Molg6, es continua els estu-

dis de cavitats de La Noguera. S'inicia

de Lliterola.

la prospecci6 de la vall

L'any 82 es celebra el primer curs de Tecnica i Material. Aquest

aoy eos varem iniciar en les noves tecniques de progressió subterra

nia. Iniciem una nova etapa de relacions federatives.

L'any 83 cal destacar la celebraci6 de la Iª Setmana de Divul

gaci6 de l'Espeleologia, amb la projecci6 de diverses pel.lícules

i xerrades a carrec de destacades personalitats. Es davalla a l'a

venc E.R.E., el Sumidero de Cellagua, Serrat del Vent, cova de Co

ventosa, Monegou Orri i es féu una sortida conjunta amb membres

de la

l'Or.

Secci6 d'Activitats Subaquatiques del C.E.Ll.
e

Es realitza el XIII Curset d'Iniciaci6.

al Forat de

En aquest moment el grup compta amb 42 membres.

'GRALLERA, NQ1- 1.984 10_



CAviTATS

LA SERRA

DE

DEL CHORDAL . •
'.

"..

•merll

SITUACIO GEOGRAFICA:

(osca).

La zona motiu del present treball esta situada en els plans

superiors del Serrat del Chordal, inmediatament al Sud del TUr

bó.

La millor via d'accés es fa prenent la pista que sortint de

la Puebla de Roda arriba fins al poble de Merli, des d'ací una

pista apta solament per a vehicles tot terreny mena fíns una

collada al nord deIs plans del Chordal. Dirigint-se envers el

cantell del cingle del Serrat es troba la primera cavitat del

sector M-l ), que és l'inici de la Gran Diaclasa, fissura tec-

tonica que apareix en superfície en nombrases ocasions en direc

ció paral.lela al cingle. Les cavitats M-3, M-4 i M-5 són tan

soIs punts penetrables de la mateixa. Les M-5, M-lO i M-ll són

formes tectbniques paral.leles a l'anterior; la primera d'elles

a 1 'oest i les al tres dues a 1 'esto Per contra, les M-S i M-S

formen part d'una mateixa xarxa de diaclasis ortonormals amb

la direcció principal nord-sud.

La Serra del Chordal compren part deIs material s mesozoic

-terciaris despla9ats cap al Sud en forma de mantell de corri

ment que de forma general donen lloc al Pre-Pirineu d'Osca. En

particular, aquest Serrat el constitueix una serie d'edat ter

ciaria (Eoce) de la qual es destaca a la base una potent forma

ció de margues grogues amb fauna de gastropods, coronada per un

paquet de calcaries i calcarenites d'uns quaranta metres de

---« GRALLERA, NI! 1- 1.984)>------------- 11



potencia, objectiu de la recerca. Aquest paquet presenta una

disposici6 quasi tabular amb un lleuger cabussament cap al

Sud i forma part del flanc nord d'un sinclinal alineat Est

Oest.

La carstificaci6 en superficie s'evidencia principalment

per la gran quantitat de dolines existents, algunes d'elles

de dimensiona forc;a notables, i pela rasclers exteriors i mal

grat aixo no ha estat possible localitzar cap cavitat de di

mensiona menys modestes fins al momento

BREU RESUM HISTORIC:

Cap a la tardor de l'any 1.973 i merces a les informacions

sobre l'existencia d'una cavitat d'uns 40 metres de primer pou

i de grans dimensiona, emprenem un viatge, que es podría quali

ficar d'epic, cap a la zona de Merli. Si bé les informacions

no roren prou correctes i no trobem l'avene motiu del nostre

viatge, es localitza la Gran Diaclasi i s'exploren les cavitats

M-l i M-3; al novembre del mate ix any s'hi torna, explorant els

M-4, M-5, M-6 i M-ll, topografiant els M-3, M-5, M-6 i M-ll.

No s'hi torna fins a l'octubre del 1.977 per tal de prospec

tar la zona de les grans dolines (MD-6 a MD-10), explorant-se

l'avenc M-7.

La Setmana Santa de l'any 81 es prospecta l'area sud, loca

litzant-se les M-8, M-9 i M-lO, la primera d'aquestes explorada

anteriorment (segons consta en la inscripció de la boca) per

l'E.R.E. de l'A.E.C ..

Finalment, per la Setmana Santa de l'any 82 i malgrat la pros

pecci6 sistematica de tota la zona, no es troba cap més cavitat,

decidint donar per acabada la recerca, topografiant les M-l i

M-4 i fent l'itinerari topografic de les boques de totes les ca

vitats i dolines conegudes.

GRALLERA, NQ1- 1.984 12 -



LES CAVITATS:-------------

M-lo cova C.T.P.K.-

Situada en l'inici de la Gran Diaclasi (M-2 en el planol

de situació), es tracta d'una petita cavitat entre blocs su-

perficials i l'esquerda

14 metres.

Desnivel1 6.5 metres, recorregut

M-3 o avene del Gasto.-

La cavitat es troba al bell mig de la part mAs visible de

la Gran diaclaai. Es el punt de mAs fondaria practicable de la

mateixa.

E~t~ estructurada en el punt de contacte entre aquella i

una diaclasa de direcció Est-Oest que es fa practicable als 11

metres de fondaria. On la cavitat dóna un gir de 90' per pros-

seguir.segons la darrera diaclasa. Depnivell -24 metres, reco

rregut 19 metres.

M-4 o avene Lluís-

Prosseguint la Gran Diaclasi des de l'anterior vers el Sud,

i poc mAs enlla de la dolina MD-l, es troba la boca de la ca

vitat.

Un ressalt de 6 me tres permet assolir la part inferior de

l'avene, des d'on s'accedeix a l'inici d'una esquerda Est-Oest,

que es fa impenetrable als set metres de desnivell. Desnivell

-12.5 metres, recorregut 15 metres.

M-5 o avene de la Merce.-

MAs enlla de l'anterior i seguint la G. D. es torna a tro

bar un altre cop, un punt penetrable de la mateixa. És la ca

vitat mAs ampla de tot el sector, malgrat qve nomAs arriba als

13 me tres de fondaria. Desnivell -13 metres, recorregut 23 me

tres.

--« GRALLERA, Nº1- 1.984 )>-------------- 13



M-5 o avenc del Martell.-

Des de l'anterior i en direcció Sud, es situa l'entrada de

l'avene. El primer ressalt, de 7 metres, ens mena a l'inici

d'una galeria es treta fins a un nou ressalt de S metres, a par

tir del qual encara es pot prosseguir uns metres més fins a fer

se impenetrable. Desnivell -25 metres, recorregut 54 metres.

M-7

A l'interior de la dolina MD-7, en el seu extrem Sud, s'obre

la boca d'un pou de 10 metres~ per un extrem es pot prosseguir

un parell de metres més fins que queda obstruIt pels sediments.

Desnive1l -15 metres.

M-S

A l'Est de la Gran Diac1asi es troba una xarxa d'esquerdes

perpendicu1ars que s'inicia en la M-S i s'acaba en la M-9. El

punt de maxima penetració és l'anomenat M-S, d'uns 25 metres de

desnivel1 i uns 40 a 50 centímetres d'amplada mitja.

M-9

Al Nord de l'anterior, d'uns 15 metres de fondaria i d'es

tructura similar a l'anterior.

M-lO o avenc Verdet.-

És la cavitat més septentrional de la zona; es tracta d'un

petit avenc constituIt per un ressalt únic d'uns 6 metres de des

nivell i un metre d'amplada.

M-11 o avenc de la Pipa.-

A mig camí de la G.D. i la xarxa M-S/M-9, en una diaclasi

Est-Oest que permet davallar 4.5 metres on contacta amb un fus

(únic en tota la zona), que arriba a la cota final de S.5 metres.

'GRALLERA, NQ1- 1.984 14 _



Esquema de localització:
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* recull de cavitatso

SERRA DE MON.D·ERES:

ENMARCAMENT GEOGRAFIC:

La Serra de Monderes (629 m) es situa al Nord d'Ivars de

Noguera, al límit de la província d'Osca i a l'Est de la res

closa de l'embassament de Sta. Anna. Les cavitats relacionades

es situen per sobre del cingle que s'aboca al congost de la

Noguera Ribagor9ana. Algunes d'elles s'han explorat anterior

ment (cova deIs Muricecs, avenc de Monderes); les al tres havien,
restat desconegudes fins el mament.

L'accés més factible es fa sortint d'Ivars de Noguera per

una pista en direcció a la serra; arribats a un punt on la pis

ta fa un gir de 90 graus a l'esquerra, cal deixar el cotxe a la

vora de una casa de pages i remuntar per un senderó difús que

mena a un collet davant nostre. Un cop al pla es baixa cap al

límit superior del cingle on s'obren les boques de les cavitats.

GENETICA DE LES CAVITATS:-------------------------

El conjunt d'aquestes cavitats és el resultat de la creació

d'unes esquerdes en regim distensiu al trobar-se la massa calca

rea propera al cingle, sol.licitada per la gravetat; mecanisme

que en J.M. Victoria anomena incorrectament "tectonica gravita

cional d'escorriment": En aquest context de baixa muntanya la

precipitació es insuficient per donar lloc a una dissolució in

tensa i l'evolució de les cavitats es condicionada a la inter

venció única d'un altre procés: el rebliment clastic (aixa sí,

al.lactan) de blocs enclastats entre les parets, molts d'ells

inestables, que donen lloc a diferents nivells, falsos pisos ...

./
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Cova deIs Muricecs d'Ivars de Noguera.

Municipi: Castellonroi.

Comarca La Ribagor~a (Osea).

Coordenades: Long. 4°16'25" 'Lat. 41°52'35" 537m s.n.m;

41°52'33" 540m s.n.m.

Cartografia: Mapa de I.G.N. nº 327 (Os de Balaguer)

Terreny: Calcaries.

Espeleometria: Desnivell 25 metres, recorregut 103 metres.

Situació: Entre els dos barrancs que baixen cap al riu; la bo-

ca superior s#obre en un petit eingle.

Descripció: Per la boca superior s'accedeix ~ una galeria de

5 metres; baix~nt aquest i després d'una gatera

vertical s'assoleix el punt de maxima fondaria. A

partir d'ací, seguint la direcció general de la ca

vitat Sud/Nord, es pot continuar pujant de nivell

entre bIoes al principi, i més comodament després,

fins a l'altra boca.

Fou observada la presencia deIs següents troglo~

fils:

Lepidopter: Scoliopterix

Tricopter adult: Microptherma fissa

Quilopod: Lithobius piceus

Forat del 3.

Situació: Es el primer que es troba venint del coll. Petita

boca enmig d'unes alzines. Forat entre blocs d'escas

interlls.

Forat del 2.

Situació: A uns 60 metres del Forat del 3, entre aquest i la

cava deIs Muricecs.

Descripció: S'obre aprofitant una gran diaclasi que des de la

boca, baixant entre bIoes i seguint la mateixa di

recció forma tres nivells distints. Traspassada la

--« GRALLERA. NQ1- 1.984 )>------------- 19
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boca i després d'un ressalt de 3 metres baixant entre blocs,

s-arriba a una saleta plena de pols on hi ha dues oportunitats

de continuació, ascendent la saleta es troba un pas amb dos res

salts amb la mateixa morfologia. Per l'altra continuació i a ni

vell inferior s'arriba al punt més baix de la cavitat on queda

curullada de blocs.

Forats del 4, 5 i 6.

Cavitats sense importancia de curt recorregut, aprofitant

els buits entre els blocs i les diaclasis.

Avene de Monderes.

Situació: A la part més propera del eingle, en un extrem d'una

de les diaclasis.

Descripció: Traspassat un petit ressalt trobem el primer pOli de

7 metres; davallant per la galeria s'arriba a un

punt on s'estreny forga, en aquest lloc pren contac

te amb una diaclasi que la talYa perpendicularment,

la qual es pot baixar per un pas exiguo Continuant

i després d'uns 5 me tres es torna més ampla i en

forma de rampa fins arribar a un nou pOli de petites

dimensions que, després d'un ressalt, mena al fans

de la cavitat en una galeria en forma de zeta tapo

nada pels seu s extrems i plena de pols.
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Cavitat descoberta i explorada per membres de l'E.R.E. del

C.E.C., publicant-se posteriorment un interessant i complet es

tudi de la mateixa en la revista Espeleoleg Nº 9,de l'any 1969.

Amb motiu d'una visita a la cavitat, efectuada l'estiu del

83 per membres del nostre Grup, hem cregut convenient fer una

ressenya teenica d'aquest avene, adjuntant-hi una topografia

esquematica i la fitxa tecnica corresponent.

Situat al Rincón de Alano, gran depressió al peu del pic del

mate ix nom, a la vall de la Reclusa, del Aragón Subordán (més

conegut per Vall de Hecho). Per arribar-hi cal prendreuna pista

que comen~a a poc de sobrepassar el poble de Siresa en direció

a la Selva de Oza. La pista mena a la.cabanya Furnia, refugi d'l-.
CONA; a partir d'ací un senderó puja pel bell mig del barranc

fins al Rincón de Alano i la boca de la cavitat.

En els POllS superiors i fins a la cota -105 metres no hi ha

cap dificultat en la instal.lació, solament cal tenir en compte

el nivell de neu existent segans l'epoca de l'any, i estar aler

ta a la caiguda ocasional de blocs de gla9; (recomanable gram

pon s fins a-59 me tres pel primer de corda)

Els veritables problemes es poden trobar a partir de l'ini

ci del POli Subils, on la cavitat pot tenir una eventual activi

tat degut a l'existencia d'un engolidor que dóna sobre la gale

ria d'accés. Donat que els ancoratges són en lloes per on circu

la aigua cal tenir presents les condicions meteorologiques de

l'ext'erior; una tempesta d'estiu o el propi desgla9 ens poden a

bocar a una situació no massa falaguera.

A partir de la base del Pou Subils ja no hi ha cap més difi

cultat en l'exploració fins al final de la cavitat a la cota

-262 me tres de fondaria i 650 me tres de recorregut.

AVENe
F11 XA

E.R.E. ,
o'EOUIPAMEN'1S.
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FITXA rECNICA:--------------

Descrip. Instal. Corda Observacions

Rampa 2 spits 50 Esquerra

Pou de 21m. spit cape;;alera

spit a -1m.

Rampa spit 50 Inici a Esq.

spit a 5m. dreta

Pou 13m. spit cape;;. dreta

spit dreta a -1m.

pou 18m. spit rep1a a esq.

spit cape;;alera

spit inici vertical

spit desviador a -3m.

Ressa1t 3m. spit 4 cape;; . esq.

Pou Subi1s

-105 a -120m. 2 spits 100 boca

spit dins canal a -2m.

2 spits inici vert.-3m.

-120 a -184m. 3 spits passama a esq.

spit cape;;a1era

spit a -3m. dreta

spit a -10m.

spit a -10m. esq.

-184 a base 2 spits 50 a terra dreta

spit a -3m.

spit a -10m. darrera

spit a -15m. esq.

Pou 12m. natural

i placa 15 cape;;a1era
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•
ANALlSI TEORICA
DE LA RESISTENCIA
DE LES CORDES.

DINAMICA

El motiu del present treball és l'intent de quantificar,si

més no a nivell teóric, la for9a a la qual és sotmesa una corda

en cas de caiguda.

En primer lloc caldra definir els conceptes que s'aniran

utilitzant en tot el calcul posterior; els més importants són:

-For9a de xoc: For9a a la que és sotmesa la corda en el mo

ment en que el cos que cau atura el descens i comen9a a pujar

degut a l'elasticitat de la corda. Es a dir, i segons es veura

després, en el punt de maxima elongació del moviment oscil.lant.

-Factor de caiguda: Relació existent entre el desnivell de

la caiguda i la longitud de la corda que el sustenta (logica

ment comptada a partir del darrer ancoratge fix). El valor del

factor de caiguda pot oscil.lar entre O i 2 (caiguda doble de

la longitud de la corda) i normalment, en espeleologia, infe

rior a la unitat - la longitud de la corda és superior al des

nivell de la caiguda -.

-Coeflcient d'elasticitat: €s la relació, en tant per cent,

entre la diferencia de longituts d'una mateixa corda amb un cos

suspes i lliure, i la longitud de la corda lliure; és a dir, si

una corda de 60 metres, al suspendre-li un cos de SO kg., mesu

ra 66 metres, el coeficient d'elasticitat per SO kg. és de

6/60= 0.1, o sigui el 10%.

Aquest coeficient depen naturalment del pes del cos suspes;

normalment els fabricants de corda donen l'elasticitat per SOkg.

Segons el seu valor, diferenciem les cordes en estatiques

(fins sproximadament el 5%), i dinamiques (a partir del 5%) .
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Ens interessarA,doncs, poder calcular el primer -forca de

xoc- a partir deIs al tres dos, coneguts en cada cas, i de la

massa de l"individu (suposemtambl coneguda).

Les magnituts que s"utilitzaran en el calcul són:

-L Longitud de la corda en metres.

-e Desnivell de la caiguda en metres.

-c Quoficient d"elasticitat de la corda a SO kg. en %.

-m Massa del ~os en kg.

-g Acceleració de

-F Foq;a de xoc.

-f Forga estatica

ja un c os) .

2la gravetat (9.S1 m/sg l.

(forga a que Is sotmesa quan se li pen-

-K Constant del moviment harmonic.

-x Elongació de la corda.

-N Factor de caiguda.

CALCUL DE K:

Si considerem que la corda treballa com un element elas

tic ideal, la forca estatica és únicament el pes del cos, és

a dir m.g, mentre que la forga que ha de fer per contrarrestar

la Is: K.x; per tanto

m.g = K.x, d"on la constant elastica de la corda

sera

K = m.g/x

Si la definició algebraica del quoficient d"elasticitat

Is

c x.lOO/L, tenim que

x c.L/lOO, i per tanto

K = 100.m.g/(c.L), com que el quoficient d"elasti

citat de les cordes Is conegut per SOkg.

K = SOOO.g/(c.L) (ll
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equació diferencial que té com a solució

= -Kx

F = -K.x = m.aabans,

+ Kx = O
2m d x

d t
2

Segons hem dit

a = d
2

x

d t 2

com que

d'on

vx = -------

v-;-
Sin(V-~- t) ( 2 )

CALCUL DE L'ELONGACIÓ MAXIMA:-----------------------------
El cos quedara aturat per primer cop (donat que després tor

nara a pujar per l-efecte de molla de la corda) quan x sigui ma

xim, és a dir quan l'expressió (2) sigui maxima; com que V, K i

m són

quan

constants en cada cas, aquella prendra el seu valor maxim

Sin( -~- t) sigui l (maxim valor del Sinus), aixo vol dir
m

de on F _ = K
max

V F _
max

segons la llei del moviment uniformement accelerat, la velocitat

que portara el cos en el 'moment de comen9ar a tensar la corda

sera V = 2 g e

d'on e
L

com que e
L

N i
F
g

= P (For9a en Kg);

En la taula l hom pot observar els diferents valors de la for9a

de xoc en funció del factor de caiguda i del quoficient d'elas

ticitat de la corda en cas d'una caiguda d'un cos de 80 Kg.
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CONCLUSIONS:

Malgrat que la taula 1 doni uns resultats que semblin molt

optimistes, suposem un cas real per fixar idees:

Considerem una corda estatica del 2% de quoficient d'elas

ticitat als 80 Kg i 1.500 quilos de for9a de xoc maxima permis

sible, instal.lada en un obstacle vertical mitjan9ant un nus en

vuit.

En principi, i segons la taula 1, la corda seria capa9 de su

portar qualsevol caiguda (sempre considerant un cos de 80 kg),

ara bé, en el punt d'estrangulament del nus la corda perd un

45% de la seva resistencia (aquesta perdua oscil.la entre el 35%

del nus en nou i el 55% del nus de guia simple) el que significa

una for9a de xoc efectiva de 825 Kg; si a aixa hi afegim una

disrnLnuci6 d'aquesta en un 10% degut a 1'ós, ens queda una for

9a de xoc de 740 Kg, per tant un factor de caiguda maxim permis

sible de 0.9.

• IndicMia pe!' • equips moh tltcnics.
- Ideal per • cavitats amb !lerDa aproximaci6, per •

ptOSpeCCi6 i l1IK:s d. punt..
- Aquesta c:on:t. he d'utilitzar'M sota condicionI d'__

tricte -sJU...t: equipements ....... frec:s. -...1&ci6
amb nus de nou ... ancof8tget I nus~ pe!' tal
de ..~• .. mbim .. corda a" ca ~ trenca
rneni d"un ancoratO".

11111-1

9m/m.
52. grs.

1'S 'ti. (SO kg.1
1.700 kg.

ROS DE 0lAH0. 20
BARCELONA· 12
hl. 21.,117
De lit 13.30/11.30."

9m/mCORDA

PH_mm __ H_H_Hm

Pes/meue ..
EJasticibt .
Resist. .ut .
Aguat\UI 3 caigudes de factor ,.

4r
DARRERA NDYETAT'51. COMBINACIÓ INTE_ FOLRE~

Icoi'ncc!OfWl'\ AMa FaRt POLM I
F.t:wicII amb foh poIef i l.ytt8 • les perts de .. c:ombirIKió que •·..tiren per l'..forc:.

doMnt d'aqu-U1 ,.,.,...,. UM Muticitat iocompet'.~. .
Super dlid, tanc:.. per aemallenclaVlnl.ent6un1attr.aldl...... pe!. • facilitar les

.......tI~. No .. XopII d'aigua, transPira i rett UN gruixudl capa d'a're que

.c:tu. cr""""t Itrmic.
...... d.lO" 3.
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_________________2~~!~~~~~!_~~~!~~!~~~!~!_~~_~_E~~_~Q_~~ _
Factor de

caiguda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.10 358 253 207 179 160 146 135 126 119 113-----------------------------------------------------------
0.20 506 358 292 253 226 207 191 179 169 160-----------------------------------------------------------
0.30 620 438 358 310 277 253 234 219 207 196-----------------------------------------------------------
0.40 716 506 413 358 320 292 270 253 239 226-----------------------------------------------------------
0.50 800 566 462 400 358 327 302 283 267 253-----------------------------------------------------------
0.60 876 620 506 438 392 358 331 310 292 277-----------------------------------------------------------
0.70

0.80

0.90

1. 00

1.10

1. 20

1. 30

1.40

1. 50

947

1.012

1.073

1.131

1.187

1.239

1.290

1.339

1.386

669 547 473 423 386 358 335 316 299

716 584 506 453 413 382 358 337 320

759 620 537 480 438 406 379 358 339

800 653 566 506 462 428 400 377 358

839 685 593 531 484 448 420 396 375

876 716 620 554 506 468 438 413 392

912 745 645 577 527 488 456 430 408

947 773 669 599 547 506 547 446 423

980 800 693 620 566 524 490 462 438

1.60 1.431 1.012 826 716 640 584 541 506 477 453-----------------------------------------------------------
1. 70 1.475 1.043 852 738 660 602 558 522 492 466

---_!~~Q----_!~~!~_!~Q~~-~~~-~~~-~~~-~~Q-~~~-~~~-~Q~-~~Q---

---_!~~Q----_!~~~~_!~!Q~-~QQ-~~Q-~~~-~~~-~~~-~~!_~~Q-~~~---

----~~QQ----_!~~~Q_!~!~!_~~~-~QQ-~!~-~~~-~Q~-~~~-~~~-~Q~---

For9a de xoc absorbida per la corda en funció

del factor de caiguda i del quoficient d'elasticitat.

-. Taula 1 .-
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Bordonera.11·' ~'.""'. -'-'.

- .

L" aqüífer

Font

, .
carstlc de

APROXlMACIÓ A UN CARST PREPIRINAIC DE MITJA MUNTANYA

ORGANYA ALT URGELL

Aquest article resum les conclusions més
importants tretes d'un treball hidrogeologic
més complet presentat al Departament de pros
pecció Geológica i Geofísica de la Facultat
de Ciencies Geológiques de la Universitat de
Barcelona.

ASPECTES PRELIMINARS:

- Objectiu del treball.-

L'estudi present és una aproximació al comportament d'un aqüífer cars
tic concret de mitja muntanya: L'aqüífer de Boumort-Font Bordonera, durant
el període de temps gener-juny de 1.984, mitjan9ant el metode hidrodinamic
i hidroquímic proposat per la: investigació del carst experimental acarree
d'un equip pluridisciplinari francés (Mangin, Bakalowicz, Andrieux, Rouch,
etc.) des de la decada deIs anys 70. El paper de l'estructura geologica i
les relacions entre els materials calcaris que integren l'edifici que en
caixa a l'aqüífer són destacables i,per,tant formen part també d'aquest
estudio

Per altra banda, es présenta aquí aquest sistema per que constitueix
un model senzill encara que no prou conegut de l'aparell carstic, i el po
drem utilitzar com una eina didactica en l'ensenyament i l'estudi deIs me
dis carstics.

- Emmarcament geografic i climatológic.-

L'esmentat aqüífer es troba situat en el conjunt calcari que formen les
serres de Boumort, Carreu, Sant Joan i Santa Fe. Aquest conjunt d'estriba
cions muntanyoses és part del prepirineu lleidata i en direcció Est-Oest
s'aixeca des de la vall del Segre fins Herba Savina i Hortoneda de la Con
ca, ambdues corresponents, ja, a la conca de la Noguera Pallaresa. Pel Nord
d'aquests serrats tenim com a límit l'extensa vall del riu Cabó, i pel Sud
el barranc de la Muntanya i al tres valls que drenen els cims de la Serra de
Carreu. La poblaci6 més important de l'indret és Organya, que aprofita les
aigües de la Font Bordonera amb finalitats domestiques i agrícoles.

La Font Bordonera es troba situada en el vessant Sud de la serra de San
ta Fe i drena les aigües cap al barranc de la Muntanya, prop de la seva part
final i a uns 5 quilometres d'Organya.

La única estaci6 meteorológica encl'avada-en Tarea d' estudi és la instal
lada a Organya (558 m) pero queda molt per sota de la zona d'absorció de
l'aqüífer (1.000-2.000 m); tot i així, s'han utilitzat aquestes dades.

~GRALLERA, N21- 1,984 />------------- 32-



33

H,

---,-5

c topoaci .. c...1'rc:"

dI.1 .1nc:11 1 d. $t... f'4.

(Ore-tYIo). R..d1 •.1.(196:J).

'Turonia
Santonia
DIigocé (Terciari)

.-

.-

0.----'1 KII\.

Tu.-
S
T

LIegenda deIs talls.

N--- 01-1-~1300m.

La part alta del Boumort rep precipitacions aqüoses i en forma de neu
lleugerament superiors als 1.000 mm., A la vall del Segre, a Organya, el
modul pluviometric anual es ,de 730 mm. (referi t a les dades deIs darrers
33 anys). És important el paper de la res~rva potencial de neu fins al
desgla~ de maig i juny, per qu~ aquesta és la responsable, junt amb les
pluges, d'alimentar els cabals de Font Bordonera durant l'estiu.
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- Els ~aterials, la tectonica i el relleu.-

El conjunt de serres en el qual trobem encaixat l'aqUffer de Font Bor
donera pertany geologicament a la subunitat de les serres Interiors, dintre
de la unitat anomenada Prepirineu. Deixant de banda els conglomerats ter
ciaris que cobreixen de forma discontfnua els relleus modelats sobre el Se
cundari, la resta de materials que aquf trobem són d'edat cretacica. Aquest
esta representat pel final del Cretaci i~ferior (Aptia i Albia) i gran part
del Cretaci superior.

El Cretaci inferior esta constitult a l'Aptia per la potent serie de
calcaries fosques del congost de Tres Ponts (al Nord d'Organya) que pot ar
ribar a tenir més de mil metres de potencia; per sobre s'hi va dipositar
una formació argilenca i margosa de 350 metres i d'edat Aptia mig que ha es
tat parcialment erosionada, donant lloc a la vall de Cabó. L'Aptia finalitza
amb una serie de margocalcaries (325 m) amb faunes d'Orbitolinids. Al damunt

,trobem la serie de l'Albia amb margues i algún tram més calcari, poc fossi
lífer i d'uns 300 metres de potencia. El cingle de Santa Fe correspon, ja,
a les calcaries blanquinoses del Cenomania, discordants sobre el conjunt
anterior, a les que segueix el conjunt predominantment calcari del Cretaci
superior.

El centre de la regió d'estudi l'ocupa l'apretat i asimetric sinclinal
de Santa Fe-Herba Savina, format per la serie de serrats de Santa Fe, Sant
Joan, Carreu i Boumort (aquest últim apareix com un lax anticlinal que és
continuació del flanc Nord del sinclinal). Al Sud, l'anticlinal de la Mun
tanya de Narg6, i al Nord l'anticlinal de la Serra de Prada i Ares ens li
miten el conjunt d'estructures alpines d'ordre major.

El sinclinal de Santa Fe és una excel.lent mostra de relleu invertit,
és a dir, de sinclinal penjat respecte a les valls, acompanyat a banda i
banda (Nord i Sud) per dos "monts" (morfología condicionada per l'estructu
ra anticlinal) com són la Muntanya de Nargó i la Serra de Prada i Ares. A
quest tipus de relleu jurassi~ associat a l'estructura sinclinal, facilita
l'estudi hidrologic del sistema carstic ben individualitzat que es desenvo
lupa en aquestes serres. Totes aquestes caracterfstiques queden reflexades
en la cartografia fotogeologica que acf es presenta.

CARACTERÍSTIQUES DELS MANANTIALS:

Principals tendencies qufmiques deIs manantials.-

La Font Bordonera constitueix el principal manantial d'aquesta reglO,
pero no l'únic, donat que n'existeix un elevat nombre, deIs quals n'hem
estudiat quatre més (F. Freda, F. Fontanelles, F. de Vall d'Espluga i F.
del Sofre) tots ells situats a la cartografia fotogeologica.

L'analisi química de les mostres recollides es fa palesa en la taula (1).
Les aigiles de Font Bordonera, F. Freda i F. de Vall d'Espluga són, se

gons la classificació de Schukarev, de composició bicarbonatada calcica i
estan associades a aqUffers en materials purament calcaris; presenten per
la resta de cations i anions una mineralització semblant. Podem diferen
ciar-les clarament de les aigUes de la F. de Fontanelles i del Sofre que
presenten un elevat contingut de l'anió sulfat, principalment. Tal com ens

1

¡
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F. Fontanelles

F. Sof r e

j

1mEq/l.

F. Bordonera

F. Freda

F. Vall d'Espluga

R..ultata d. l'anUla! d. 1.. lIloatru rOlloll1dl1l
.1 11,1 la da lI..r~ d. 1.984 .t.etu.. t al La!>. 4. G&oqu!llI111a,
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7."
0.65
4.79

O
1).(2..,.
2.52
0.16
0.19

12.45
7.49

O

481.2
2).10

2"
180.0
)0.6
11.6
7.5
1.15

1175

35

4.65
0.08

0.10

O

4.8)
4.44

0.58
0.14
0.01
5.11,..

o
26.
'.08,

89.2
7.2,.,
O••

7.75

490

4.65
0.08

9.58
O

14. )1

9.72
).6B

1.02
0.17

14.59
1.,

O

2"
,.'"

"O

194.8
U.8
2).5,..

7.5
1227

4.65
0.06

O

O

4.71
4.44
0.12
0.06
0.007
4.627
1.7

O

2"
2.'

O

"l.6
1.,
o.,
7.'..,
'"

4.5)
0.02
o
O

4.55
4.14
0.)8
0.12

0.01

4.65
2.1

o
276.4

0.76
O

O

Tau la

I!l'r<)r anal1t1c-(S)

calc!
..ap.. !

.od1
pot..1

ewn r. c&t1o~

A.D.1onl (!\/t/l)

carbonate
bicarbonata

clorura
"\.llt.t_
ni tTI. ta i ni tr1 ta

C.UOM (g!l)

callll 8)

1lI~..1 4.6
1041 2.8
potaei 0.5

pH 7.5
conductlT1tat ~"_l 445
tl.C1paratura ('C) 10.6
!IIll1aQ\ÜTahnt./l.

blcarbollat.

DIAGRAMES DE STIFF.

mostren les conductivitats (propor
cionals al contingut de solids dis
solts); aquestes dues fonts presen
ten una salinitat general més alta,
i aixo és fruit possiblement a que
pertanyen ambdues a aqüífers encai
xats en materíaIs margocalcaris,
(serie de caracter flyschoide) del
Cretaci inferior. La F. de Fontane
lles seria sulfatada bicarbonatada
calcica,mentre que les aigües de la
F. del Sofre són bicarbonatades sul
fatades calciques, aquesta última té
a més, un elevat contingut de clorurs
respecte als altres manantials.

Tenim, dones, dues famílies d'ai
gües netament diferents en els dia-
grames de Stiff.

La important presencia de l~anió bicarbonat en tots els manantials
ens servira coro a parametre representatiu del comportament deIs seus a
qüífers,com veurem més endevant. Excepte la Font Bordonera, la resta
són manantials d'aqüífers petits (pocs l/min) provocats,bé per l'exis
tencia de nivells impermeables a la serie, bé per drenar aqüífers epi
carstics (F. Freda).
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SIGNES CONVENCIONALS DE LA CARTOGRAPIA POTOGEOLOGICA.
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Simbol_ de lss estructures :
_ elx del sinclinal de sta. Pe (amb el seu

cabussament)
- tracturse (11n08c10D8)
- l!nies de capa
- cabussaments

Principela mater1aIs
- conglomerats 1 gresos ollgocenics.

calcarles del Cretacl 8uperlor, 8S la su
perficies d 1absorc16 o "lmpluvium ll de
l'aqUíter de Font Bordanora.

- calclrlse 1 margues de Cretacl interior. c:::::J
Pormes 1 matar1aIs 8S8oclats a l'encaixament actual

- al.luvions de 188 terrass8s del riu Segre
- col.luvioDe de pendent l11gete a terre8ses
- 8scarpament
- tasc6 travertín1c
- valla (1) 1 r1u. (2)
- ssbaldregalls (enderrocs)

línia de crestas sobre les calcarlos del
Cretacl superior.

Altres símbols
- accesos 1 vise de comunicac16
- cODetruccloDe humanes
- tonta ~

,,:.::

".
~

--

N

1

~...~ 1:':.../
...~

.......~.......
"',.

",

J.C.Balasch.1984 o...,-----1.1 Km.

BRALLERA, NQ1- 1.984 36-



- Calcul aproximatiu de recursos i reserves.-

Tenim dos camins per arribar a coneixer quins són els reservoris que
contenen els aqüífers de les fonts estudiades: el primer,és l'aproxima
ció hidrodinamica, fonamentada en 1-equació de Maillet (Ot: 0 0 x e-~t . )
i desenvolupada per l'escola francesa; l'altre,és la correlació entre els
cabals i els bicarbonats de les aigües. El primer camí permet aproximar
quantitativament el volum d-aigua que transita per l-aqüífer, i per tant
els recursos d'aquest, a partir del tractament numeric de les series de
cabals de l-hidrograma. En el segon intervenen les aigües de transit i les
estatiques ( o de reserva) que es barregen per disminuir la concentració
deIs bicarbonats de l'aqüífer, és una aproximació qualitativa.

El metode hidrodinamic l-hem pogut aplicar a la F. Freda i F. de Fon
tanelles i els resultats, com era d'esperar, ens donen uns recursos petits.
No és necessari en aquest resum indicar tot el procediment seguit per ob
tenir aquests resultats. No ha estat, tanmateix, possible aplicar-ho al
cas de F. Bordonera, ja que d-aquesta no es té relació directa dels cabals
sinó de les algades limnimetriques de l-aigua en un punt característico

Per altre cantó, amb el conjunt de les dades recollides, s-han elabo
rat uns grafics de correlació cabals-anió bicarbonat respecte al factor
temps (en el cas de F. Bordonera són algades limnimetriques-bicarbonats)
que ens informen sobre la disponibilitat de reserves deIs respectius aqüí
'fers.

Partint de la idea de que si la reserva d-aigua de l-aqüífer és impor
tant,~ la concentració de bicarbonats que conté no sofreix cap modificació
substancios~perqué el volum d-aigua que recarrega l-aqüífer per una plu
j a concreta és despreciable devant del volum de les reserves, i llavors la
concentració practicament no disminueix.

A l'inrevés, si el volum de la reserva és petit, qualsevol entrada
d-aigua modifica els parametres del magatzem i l-exutori respon amb una
disminució forta de la concentració de bicarbonats. Aquesta última situa
ció és la que ens mostren els resultats deIs grafics per F ..Bordonera, F.
Freda i la F. de Fontanelles. Els increments dels cabals coincideixen amb
un brusc descens de la corba dels bicarbonats, i el descens dels cabals
queda il.lustrat amb un aument de la concentració. En els grafics la con
centració de bicarbonats s-expresa en mg/l que a la vegada són els valors
d-alcalinitat.

Amb aquesta aproximació a les tendencies evolutives del quimisme i la
resposta hidrodinamica deIs manantials d'aquest sector entrem ara, de pIe,
en l-estudi de l-aqüífer principal de la regió objecte del treball. Esta
deslligat de la resta de petits manantials, encara que conserva certs pa
ral.lelismes amb elles, pero la resposta quantitativa dels cabals de la F.
Bordonera és d-ordre molt superior a la resta. Els cabals que proporciona
a l-estiu són propers a 0.5 m3/sg (dels quals el poble d-Organya n-agafa
uns 250 l/sg pel seu abastament), pero aquesta xifra s-incrementa a les
crescudes'fins arribar a vaIors extraordinaris.
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Repreaentaci6 esquematice
del conjunt de Font Bor
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Bloc diagrama e1mpllficat de l'estructura del sin
clinal de Sta. Pe-Harba Savina.

I -51 del Boumort
2 -St de Carreu
3 -SI de Sant Joan
1. -P'ont Sordonera

~
~

S -Santa Fe
6 -SI de Prada
7 -1funtanya de Narg6

conglomerata 1
gr8S0S de 1'011
goc&.

calcaries del
Cretac1 superior.

calcarles 1 mar
gocalca.ri8s del
Cretacl interior.

- Estructura de l-aqüífer.-

Podem diferenciar, de forma general, tres parts en qualsevol aqüífer de
tipus carstic: una zona d'absorció, una zona de circulació interna i una
zona d-emissi6 caracteritzada pels exutoris que constitueixen el nivell de
base carstic (Romero et al. 1.983). En el cas de l-aqüífer que ací ens ocu
pa tenim ben localitzada en l-espai la zona d-emissi6, doncs esta represen
tada per un exutori principal i únic, la Font Bordonera (770 m). El coneixe
ment deIs parametres relatius a la zona de circulació interna es l-objectiu
del trebalI. Per altra banda, podem limitar l-extensi6 de la zona d-absorci6
del sistema donada l-estructura peculiar de la serra en sinclinal, amb un
eix que cabussa cap a l-Est (estructura de sinclinal penjat o "gouttiere
synclinale" d-en R. Maire, 1.980).

L-area que presentaria absorci6 de l-aigua de pluja cap a l-interior del
sinclinal calcari ve delimitada teoricament per l-aflorament de les calca
ries del Cretaci superior en els flancs del sinclinal (banda Nord i Sud);
l-acabament periclinal cap a l-Est també limita aquest aflorament i en la
banda contraria, a l-Oest, el canvi de cabussament de l-eix del sinclinal
que s-inclina cap a occident, ens dóna el maxim d-extensió en aquest sentit
ja que les aigües drenarien cap a la vall de la Noguera Pallaresa.

El calcul aproximat d-aquesta area d-absorci6 és, doncs, de 50.8 Km2 se
guint el criteri d-utilitzar com a límit d-aflorament el Ce~omania (Cretaci
superior), i el canvi d-inclinaci6 de l-eix als voltants d-Herba Savina.

En gran part la seva superfície la formarien les serres del Boumort i
de Carreu a l-Oest, i la part oriental es limita a ésser una canalera sin
clinal més estreta (Serra de S. Joan) que condueix les aigües en direcció a
la F. Bordonera. La longitut d-aquesta canalera des de la font fins l-extrem
de l-area d-absorci6 és de 16.2 Km.

No es coneix, en principi, cap altre exutori en posició topografica més
alta que actui de sobreeixidor ("trop plein") relacionat amb la F. Bordonera
que entri en funcionament durant les crescudes. La superfície d-absorci6 del
sistema es troba a una al~ada que oscil.la entre 2.070 metres en el Boumort
i els 1.000 metres (cota més baixa) a l-Est de Sta. Fe, mentre que la sor
gencia del sistema es troba a 770 metres.

El sinclinal de Sta. Fe d-Organya-Herba Savina és for~a assimetric amb
vergencia Sud, com ja s-ha dit anteriorment; doncs bé, aquesta assimetria
és l'encarregada de que les aigües drenades subterraniament aflorin en el
vessant Sud del Serrat.
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Un altre fet important és la posició que ocupa la F. Bordonera dins
la columna estratigrafica del sinclinal, la trobem en els materials del
Cretaci inferior en el contacte entre unes calcaríes i uns materíaIs mar
gocalcaris infrajacents. L'existencia d'una discordanga angul~r marcada
entre el Cretaci superior i el Cretaci inferior provoca que el primer re
talli a la serie subjacent a diferents nivells més antics cap a l-Est;
aquest motiu dóna lloe a que a la part més oriental del sinclinal es pre
sentin les calcaries del Cretaci inferior, i aquest fet possibilita l-en
caixament de la xarxa carstica en uns nivells més baixos, ara ja carsti
ficables, donat que, cap a l-Oest, les calcaries del Cretaci superior són
discordants sobre una serie amb caracter més margós i poc soluble. L'en
caixament del nivell de base carstic cap a la banda oriental del serrat
és el responsable de que la F. Bordonera sigui una sorgencia que apareix
entre mig de la serie del Cretaci inferior, quan seria logic esperar 1'a
parició de la font en el contacte entre ambdues series del Cretaci prop de
l-acabament periclinal de l-estructura per la morfologia de "teula" (J.
Garcia Senz, como per.).

- La resposta hidrodinamica de Font Bordonera.-

41

En un intent de classificació del sistema carstic de Boumort-Font Bor
donera, és molt interessant utilitzar l-establerta per J. Nicod (1.969 i
1.972), basada en un criteri posicional en funció de la situació del subs
tracte en relació al nivell del fons de la vall (Barranc de la" Muntanya i
Riu deCabó). Aquest tipus de sistemes es caracteritzen per l-absencia d-u
na veritable zona inundada, són xarxes típiques de regions muntanyoses amb
valls fortament encaixades. Presenten un escolament bastant rapid de forma
que no es poden comparar als sistemes amb zones inundades tradicionals, en
rares ocasions presenten un horitzá inundat permanent.

~ Classificació de la xarxa carstica.-

En els capítols anteriors s-ha vist qualitativament que la importancia
de la reserva era petita, pero no passa així amb els recursos (quantitat
"renovable) ja que aquests són més interessants degut a que la font suminis
tra uns cabals de base relativament voluminosos durant l-estiu.

El factor més important de l-aqüífer de F. Bordonera és la seva veloci
tat de resposta devant les precipitacions. Aixo s-ha observat experimental
ment en una crescuda que va tenir lloc la nit del 24-25 de mar~ de l-any 84.
Amb una precipitació noc important (8.5 11m2 ) pero intensa (3 hores de du
rada), lOaqüífer-vatrametre la senyal des de la zona d-absorció a l-exutori
en un temps aproximat de 3.5 hor-es, multiplicant el seu cabal de l-ordre de
10 vegades, pero aquesta punta s-esmorteix rapidament i els cabals tornen a
descendre en pocs dies. Aixo corrobora les informacions rebudes pels habi
tants de la regió, segons les quals la F. Bordonera registra grans crescu
des, pero de curta durada, com la que va tenir lloc durant els aiguats del
novembre de 1.982 fent una destro~a impressionant pels voltants de la sor
gencia.

El temps de resposta curt i l-escasa durada de les crescudes fan que la
representació de l-hidrograma unitari tingui una morfologia amb una punta
molt marcada i estreta, una corba de concentracíó molt verticalitzada i un
temps de base curto L-origen d-aquesta resposta seria, a la llum de les no-
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La xarxa caret1ca de
Pont Bordonera corree
p6n al t1pua D. de la
claes1f1cac16 d'en
J. K1cod, 1969 i 1972.

ves recerques en aqüífers carstics, la gran jerarquització delsconductes i
la inexistencia de sistemes anexes importants. El paper d'una marcada jerar
quia de la xarxa, s'explica facilment donada l'estructura quasibé lineal de
l'aqUífer des de la zona d'absorció a la sorgencia, que produeix una rapi
da concentració de les aigUes en un únic eix de drenatge que buida de forma
efectiva la recarrega de les precipitacions; aquest eix deu de presentar una
secció relativament important per poder descarregar els grans volums d'aigua
i es troba lligat teoricament a l'eix del sinclinal.

Atenent a aquest fet, podem comparar el sistema carstic de Boumort-Font
Bordonera al model presentat per A. Mangin (1.983) de l'aqUífer d'Aliou a
l'Ariege, amb un drenatge molt organitzat, escas de reserves i que restitu
eix les pluges tal com arriben, cap a l;exutori. Són sistemes sense "memo
ria" i es comporten com a filtres no inercials, no hi ha retenciá de les ai
gUes. El seu correlograma decreix rapidament i els temps de regulació són
curts. El cas oposat a aquest és el que presenta el model del Torcal de An
tequera, amb una gran autorregulació.

Per altra banda, no totes les precipitacions impliquen un augment del
cabal; per exemple una pluja de 5 1/m2 del dia la de juny no va produlr cap
resposta, degut sens dubte a la certa capacitat de retenció que havia adqui
rit l'aqUífer per efecte d'un seguit de pluges anteriors (maig-juny), a l'el.
levar el volum d'aigua del magatzem i per tant produfr una certa retenció,
aquest efecte constitueix el llindar de resposta del sistema i és funció de
la quantitat d'aigua emmagatzemada.

Els resultats als que condueix l'aproximació hidrodinamica eren espera
bles, tenint en compte l'estructura geologica que encaixa l'aqUífer en for
ma de sinclinal penjat, que no rep recarrega exterior pels flanes; pero a 
més hem vist que, per l'analisi dels grafics d'a19ades limnimetriques-alca-
linitat, també arribem a aquestes conclusions. .

La segona característica més notable d'aquest sistema és la seva sensi
bilitat als descensos bruscs de la pressió atmosferica, com a conseqüencia
dels vents de llevant. Aquest fet arriba a l'extrem de que sense aports de
l'aigua de pluja, l'aqUífer el.levi la seva superfície d'hidrohipses i els
cabals de l'exutori augmentin for9a bruscament. Aquesta circumpstancia no'cha
coincidit mai amb les nostres estades a la regió, pero és ben coneguda pels
seus habitants com un fenomen excepcional. Altres autors , entre ells Curtis
(1.966), ja han fet constar la intervenció de la pressió barometrica en el
regim dels manantials, pero es tracta de sorgencies que donen pocs l/min,
no com el cas ací analitzat.
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.[ftel _lIloi,... l'" .pec:u~ T• .lIllp. de HydrOIA.lll.m.
TYPES Ir ~ 0.1-021 Ir de c:oupwm I(."loIl'lioll wnlUJr,

ALIOU ReduiL Tres lar~e L15jl 10.301 Io-I5j

BAGET Pelit LarRe L1l0·I5jl 10,7.01 20·30j

FONTESTORBES Grand Etroite L-150·60jl 10.101 50j

TORCAL Considerable Tres etroite b170jl' 10.051 70j

Quadre sintetic amb les característiques dels principals models de

sistemes carstics. (Mangin, 1.983)

- Aspectes lligats a l"evolució del carst.-

Amb l"encaixament quaternari de les valls per efecte de les glaciacions,
la xarxa carstica també experimenta un aprofondiment del nivell de base.

Tenim exemples d'un paleocarst desenvolupat en aquestes serres, i el més
conegut és la cova d"Ormini, en el barranc de la Font Freda, que segurament
constituía part dels conductes lligats a la paleocirculació del serrat.

A l"indret de la sorgencia de F. Bordonera es localitza un enorme con de
travertins, que es troba actualment encaixat pel torrent de la font, arribant
se a entallar el llit novament sobre la roca del substrato

Aquesta deposició sembla estar lligada a les crisis glacials, en les quals
la presencia de C02 a l'atmosfera era considerablement més baixa, i aixo pro
dUla una precipitació de carbonats a les sorgencies carstiques durant l'esta
di glacial i una dissolució en els interglacials (Broecker, 1.982 i Hennig et
al., 1.983). Aquesta hipotesi podria ésser aplicable en aquest cas, donat que
les aigües d"aquestes fonts i en especial F. Bordonera tenen un desenvolupa
ment considerable de travertins, i el seu quimisme les situa prop de la línia
d"equilibri incrustabilitat-agresivitat, essent possible que, mitjangant un
canvi climatologic important (glaciació), les aigües esdevinguin fortament in
crustants o agresives.

Encara que, teoricament, en l'actual estadi interglacial les aigües tin
guin que ésser agresives, hi han petites fluctuacions que les hi fan tras
passar la línia d"equilibri (exemple: una canalització d"aigües actual de la
F. Bordonera presenta incrustacions de travertins).

La massa de travertins de F. Bordonera correspon,sols en petita part,al

N

5

---5N

"
~' ..~

1'-"'1 torrent actual de la F. Bordonera
O 100m.

1>::::;;::1 blocs, graves 1 sorres al.luv1als

1~1 I masss travertínica que prograda cap al S.

~calc~r1es i margocalcaries del Cretaci inferior

Tall i cartografta detallada del conjunt traver
tínic lligat a Font Bordonera.
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buidat produIt per la dissolució en l-interior de l-aqüífer durant la fase
de carstificació i encara que en el moment actual l;aqüífer sigui funcional,
hi ha una tendencia a la no precipitació de diposits travertins i a l'encai
xament del torrent a sobre seu.
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- COVA NEGRA DE TRAGÓ DE NOGUERA O DE PI NEGRE.

Municipi: Os de Balaguer.

Coordenades: Long. 42 18' 10" Lat. 41 2 58' 27",501m. s.n.m.

Cartografia: Full de l'I.G.N. n2 327 (Os de Balaguer).

Terreny: Ca1caries.

Espeleometria: Recorregut 585+50 no top.: 635m. ; desnivel1 21.7 (+16,-5.7).

Situació: A uns 300 metres de la presa de Canelles seguint un senderó que

porta directament a la boca

- Descripció: La cavitat té dues boques naturals que es comuniquen mitjan9ant

una galeria en fort pendent; a partir de la boca inferior hom pot seguir

una galería d;uns 45 metres amb una ramificació concrecionada als 20 metres,

de curt recorregut. Seguint a partir de la boca superior i per una ga1eria

de grans dimensiona s;arriba a un túnel artificial que creua la cavitat, pas

sat el cual la galería continua, ara en dimensions més reduides, oscil.lant

entre els 1 i 3 me tres d'amplada i 3 a 12 metres d'a19ada i for9a. concrecio

nada. Poc a poc minven les formes litogeniques fins a desapareixer. La gale

ria principal té algunes ramificacions paral.1e1es i d'escas recorregut, fi

nalitzant en un pou cec de 4.5 metres. A partir d'ací comen9a un laberint

de gateres entre blocs d'uns 50 metres de recorregut total (no fou topogra

fiat) .

- Morfologia: Es tracta d'una antiga sorgencia que segueix una diaclasi ge

neradora amb tres parts ben diferenciades: una primera foasil, amb processos

clastics locals que augmenten a mesura que s'arriba al túnel artificial (pos

siblement provocats per les barrinades); una segona amb procés litogenic se

mi-actiu i una tercera part sense formes litogeniques i observant-se en les

pareta ela resultats de la corrosió; al final torna a existir una zona clas

tica (xarxa de gateres) molt localitzada.

- Nota: Un bon tros de la galeria principal ha estat comercialitzada, tenint

llum artificial (cal adre9ar-se al senyor Turmo, encarregat de la central

de Canelles) i el sol condiciona~i
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- CaVA NEGRA DE COR9A.

Municipi: Ager.

- Comarca: La Noguera

- Coordenades: Long. 4° 22' 08" Lat. 42° 03' 59";960m s.n.m.

Cartografia: Mapa "El Montsec" Ed. Alpina

Terreny: Calcaries.

Espeleometria: Desnivell 76 metres; recorregut: 275 metres

Situació: N30E del Mas de Carlets, uns 10 metres per sobre del peu del

cing1e del Montsec d'Ares i visible des del Mas.

- Descripció: La boca, de lOxS-metres, dóna pas a una galería ampla i

descendent, orientada cap al Nord. A uns 80 metres de l'entrada es troba

un ressalt·de cinc metres , al peu del qua1 hom pot accedir a un parell de

petites sales adjacents. La galeria principal gira ací vers l'Est,fent-se

més pendent fins arribar a una sala plena de blocs, travessada la qual i

al· cap de pocs metres es troba un pouet lat~ral de 5 metres que mena al

punt més fondo de la cavitat. La galeria continua ara ja més plana fins a

la saleta terminal.

- Morfologia: Es tracta d'una antiga i important sorgencia del Montsec

d'Ares, molt erosionada fins a la sala dels blocs; a partir d'ací el pro

cés litogenic, molt abundant, ha ernmascarat el signes d'e~osió. El pis del

sector final de la cavitat, a partir del pouet, es troba ple d'argila molt

plastica. La galeria principal es troba travessada per una serie de dia

elasis transversal s , la més important de les quals és la que determina la

galeria del pouet.
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- FORAT DE L-OR.

Municipi: Camarasa-Fontllonga.

Comarca: La Noguera.

Coordenades: Long. 0° 53' 08" Lat. 42° 02' 24" ; 355m s.n.m.

Cartografia: Mapa del S.G.E. 65-24 (Llimiana) 1:25.000

Terreny: Calcaries.

Espeleometria: Desn. 16.5 metres, recorregut 416 metres.

Situació: En el Congost de Terradets, al costat de la carretera C-147 i

davant el pont de l-antic camí d-Ager a Tremp.

- Descripció: La cavitat té dues boques que es comuniquen als pocs metres.

La boca superior dóna pas a la galeria principal d-orientació general W-E,

d-uns 2-3 metres d-a19aria i 4-6 metres d-amplada exceptuant algun pas es

tret. Als 200 metres de l-entrada la galeria fins ara plana, guanya pendent,

restant el sol ple de blocs despresos del sostre; pujant un petit ressalt

s;arriba a la primera bifurcació, el conducte de l;esquerra, forga pendent,

arriba al nivell de l-aigua al cap d-uns 27 metres. Amunt es pot seguir uns

15 metres donant altre cop a la galeria principal. Prenent el conducte de

la dreta s-arriba al nivell d-aigua al cap d-uns 40 metres; en aquest punt

i per la dreta, flanquejant per sobre l-aigua es pot pujar per una rampa

que dóna accés al tercer conducte, sifonant al cap de 60 metres.

Nota: Les distancies i la descripció general s-han fet prenent com a base

el nivell de l-aigua del dia dels treballs topografics; aquelles poden can

viar segons l-epoca per l-influencia de la recarrega de les precipitacions.

- Morfologia: La cavitat es divideix en dues parts; la primera,fins a la

bifurcació dels conductes sifonants, segueix una junta d-estratificació de

45° d-inclinació (conforme a l-estructura del Montsec); en aquesta zona

l-aigua circula lliurement. Els tres conductes sifonants, de característi

ques comunes, formen part de la xarxa activa de canduetes a pressió, amb

les parets erosionades en forma de cops de gúbia.

Quan el sistema entra en activitat l-aigua surt per la boca inferior,

inundant bona part de la cavitat. El procés litogenic és for9a pobre dona

des les característiques de la cova, observant-se algunes formacions en el

conducte que comunica les dues boques, i tant sols gours i microgours en la

galeria principal. El sistema té una sorgencia quasi permanent a uns 37 me

tres de la boca principal i a 20 metres de desnivell (a la vora del~riu);
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- FORAT DEL COSCOLL.

Municipi: Camarasa-Fontllonga.

Comarca: La Noguera.

Coordenades: Long. 4° 32' 40" Lat. 410 56' 46" : 650 m. s.n.m.

- Cartografia: Mapa "El Montsec" Ed. Alpina.

Terreny: Calcaries.

Espeleometria: Desn. 61 metres Rec. 123 metres

Situació: Sortint de la collada de la carretera del Doll (C-147) una

pista cap a l'Oest mena a una torre d'alta tensió, cal continuar el sen

deró que porta al següent, vers al Sud, i després flanquejar en horit

zontal fins arribar a un petit eingle (característic per unes balmes),

és al' peu de l'esmentat cingle i cap a la fi del mate ix on es troba la

boca superior de la cavitat.

- Descripció: Entrant per la boca superior, d'exígües dimensions, s'arri

ba a una petita sala aberta per un esfondrament cap a una segona cambra;

des d'ací cal prosseguir per un pas entre bioes fins a la tercera cambra

de la cavitat, al bell mig de la qual, i altre cop entre blocs for9a in

estables, s'obre el pOli que comunica amb la zona inferior.

15 metres per sota de la boca superior es troba l'altra; per aquesta,

tot superant un ressalt de 4 metres,es prossegueix per una esquerda de

fort pendent fins arribar a un eixamplament de la cavitat; es continua

ascendint per entre blocs inestables fins a la vertical delpou abans es

mentat, per tornar a baixar per una rampa fins al fons de la cavitat.

Nota: Donada l'estretor i inestabilitat dels blocs del pou d'unió,

aquest no es va baixar, la fondaría es donada dones per combinació de po

ligonals exterior i interior.
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- COVA DE GEGUINS.

- Municipi: Avellanes-Santa Linya.

- Comarca: La Noguera.

Coordenades: Long. 4° 32' 05" Lat. 41" 55' 42" 460 m. s.n.m.

h

31-1-81

.f7'
G.E.LL.

C.oVA DE GEGUINS
C.amar-asa-Sanla Linya (La Noguera)

"ti N~ !

Top: J.Ll. GázqU<lz. e.Casals.l. Garc4s
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- Cartografia: Mapa "El Montsec" Ed. Alpina.

- Terreny: Calcaries.

- Espeleometria: Desn. 17.5 metres (-4.5, +13) Rec. 55 metres

- Situació: En el barranc de Geguins, aigües amunt del pont de la pista

de Santa Linya a l'estació de Ferrocarril.

- Descripció: La cavitat es divideix en dues parts, les galeries infe

riors, al tes de sastre per regla general, i amb dos passos estrets que

uneixen petites sales, la darrera de les quals té algunes formacions. Un

cop passada una gatera vertical ascendent que hi ha en la última saleta

ens trobem a la base d'una ga1eria de fort pendent ascendent, curullada

de formacions en el seu inici i tancada per enderrocs i sediments en la

part superior.
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- AVENC DE SANT URBA.

Municipi:,Avellanes-Santa Linya.

Comarca: La Noguera.

Coordenades: Long. 4° 30" 40" Lat. 41° 57' 49"

Cartografia: Mapa "El Montsec" Ed. Alpina.

- Terreny: Calcaries.

- Espeleometria: Desn. 57 metres Rec. 129 metres.

La cavitat en qüestió va ésser explorada per primer cap per membres

del G.E.Ll. cap a l'any 1.975, sense saber-se res més d'ella durant un

hon temps. Després d'alguns anys s'hi va tornar diverses vegades a cer

car-la, adhuc amb membres participants a la primera exploració, infruc

tuosament.

Al mes de maig de 1.984 vam aconseguir que un veí de Santa Linya ens

hi portés, donat que l'avenc és conegut des de fa molt temps per la gent

del país.

- Situació: Per tal d'arribar-hi cal seguir la pista que surt poc abans

de tanta Linya en, direcció a l'estació de Ferrocarril. Desseguida deixem

aquesta pista per agafar-ne un altra a l'esquerra, després d'uns sis qui

lometres arribem a un prat on la pista fa una brusca corba, a uns 300 me

tres de l'ermita de Sant Urba. Travessant el prat arribem a un buit en la

vegetaci6 de la varera apasada, on hi ha una visible fita; des d'ací, hem

de continuar rectes seguint una serie de fites que menen a la vara del

barranc del Salt, a una petita plataforma on hi ha la boca.

- Descripció: El pou d'accés, de 23 metres, té un descens desagradable i

més encara al tocar fons,doncs el sol es recobert de restes de corders

morts. Tenim noticia de que en més d'una ocasió s'han abocat ovelles en

nombre for~a elevat.

Arribats al fons del pou trobem un con d'enderrocs pel costat contra

ri a la rampa dels bens morts, aquest es fa impracticable després de pocs

metres. Baixant la rampa deIs bens, en forma de diaclasi subdividida en

diferents nivells separats per blocs encastats, tenim dues opcions, con

tinuar pel mate ix nivell,on desseguida trobem un pas estret que dóna a
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una galeria que queda obturada per blocs amb un total de 30 metres de re

corregut, o bé baixar per un ressalt entre bloca que permet accedir a una

esquerda amb el sostre format per blocs en equilibri, en alguns casos for

9a inestables, després d-un nou ressalt la galeria s-estreny fins que es

fa impracticable.

- Morfogenesi: Es troba situada en la depressió de Sant Urba. Aquesta de

pressi6 local ha estat originada pel despla9ament plastic de les argiles

infrajacents del Keuper, que ha provocat el cól.lapsament de les calcaries

de sobre. Aquesta estructura en blocs caótics ha permes l"aparició d-es

querdes, de les quals l-avenc de Sant Urba n-és una. El procés de disso

lució és mínim, així mateix el procés de litogenesi és inexistente El pro

cés predominant és el reompliment de blocs i materials fins arribats de

l-exterior, donada la situació de l-esqu~rda enmig del vessant.

AVENC de SANT UR3A

LA NOGUERA-

SANTALlNYA AVELLANES
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- LES CAVITATS DE LA CANAL DE MIGJORN.

querra.

A l'inici de la canal Oest i en la seva paret esquerra es divisa una

altra cavitat penjada, tractant-se d'una esquerda de 9 metres de recorre

gut.

57 -....1

Cova A.- No té recorregut.

Cova B.- Cavitat de més de cent metres.

Cova B'- Uns 30 metres i reduida cavitat vertical.

Cava C.- Amplia boca, extensa sala i boniques concrec-

cions.

Cava D.- No es va explorar.

En el butlletí del Centre Excursionista de Lleida del mes de maig de

l-any 1.966 apareix una nota d-en Manuel Cortés que descriu somerament

la localització i prospecció de'cinc cavitats situades en la part supe

rior de la Canal de Migjorn, sobre el poble de Rúbies, al vessant Sud

del Montsec del mateix noro, donant els naros i descripcions següents:

No és fins al gener del 1.984 i rellegint aquesta informació que ens

decidim anar a recercar dites cavitats amb els següents resultats:

Pujant per la Canal de Migjorn (immediatament a l-Est de la Portella

Bla~ca) i a l-al~ada del cingle del Montsec,aquesta queda partida en dues

per un sortint del cingle, pujant per la canal de la dreta i en la seva

paret Oest, tot just comen~ar, es troba la Cova A, petita balma sense im

portancia; enfront de l~anterior i més enlairada, al peu de l~antic camí,

avui en dia totalment tapat per la brassa, es localitzen les caves B i El

(en realitat són dues galeries de la mateixa cavitat); més amunt i també

a peu de senderó, es troba la boca de la cavitat C, devant la qual i pen

jada en la paret Oest de la canal es pot veure la boca de la cavitat D,

forat que travessa el sortint, donant a la paret Est de la canal de l'es-
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- CaVA B DE LA CANAL DE MIGJORN.

- Long. O· 55' 07" Lat. 42· 01' 27"; 1400 m. s.n.m.

- Es tracta de tres cavitats morfologicament independents (cadascuna amb

la seva sortida a l'exterior), interseccionades dues a dues, en la més

septentrional de les quals, i al seu fons, es troba una petita concavitat

d'uns dos metres de desnivell.

Recorregut total 90 metres. Desnivell +9 metres.

- CaVA C DE LA CANAL DE MIGJORN.

- Long. O· 55' 06" Lat. 42· 01' 28" ; 1.430 m. s.n.m.

- Consta d'una única sala de l8x14 metres i de 3 a 5 metres d'algada de

sostre i un petit conducte en fort pendent ascendent al seu fons que es

fa impenetrable als pocs metres; els productes clastics han arribat a

tapar part de la sala formant-se petits conductes entre ells.

Desnivell 7.5 metres.
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- AVENC DEL MIRADOR.

Municipi: Camarasa-Fontllonga.

Comarca: La Noguera.

Coordenades: Long. 0° 54' 48" Lat. 42° 01' 35"; 1.280 m. s.n.m.

Cartografia: Mapa S.G.E. 65-24 (Llimiana) 1:25.000

Terreny: Calcaries.

Espeleometria: Desn. 15 metres (+13, -2) Rec. 35 metres.

Situació: Al Nord del poble de Rúbies, a l'esquerra de la Portella Blanca.

Des del poble es veu una cavitat penjada en el cingle, on es possible

arribar merces a una cornisa també visible des de Rúbies. En el punt on la

cornisa es fa accessible, i 25 metres per sobre s'obre la boca de l'avenc,

a la qual s'arriba després d'una escalada sense complicacions.

Descripció: La boca dóna pas a una sala que pel seu extrem oriental queda

al peu d'un pouet de 3.5 metres, pujant-lo i seguint una curta gatera s'ar

riba a una segana saleta, que per un extrem queda oberta al mig d'una es

que;da al fons de la qual s'assol~~x el final de la cavitat .
. .
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- AVENC NEGRE.

Municipi: Llimiana.

- Comarca: Pallars Jussa.

Coordenades: Long. 0° 56' 36" Lat. 42° 02' 08" ; 1.400 m. s.n.m.

Cartografia: Mapa del S.G.E. 65-24 (Llimiana) 1:25.000

Terreny: Calcaries.

Espeleometria: Desn. 15 metres Rec. 15 metres.

- Situació: Cavitat oberta al vessant Nord del Montsec de Rúbies, en el ma

teix barranc on es troba la balma coneguda com Forat Negre i un 200 metres

per sobre de la mateixa, a pocs metres del cingle del marge esquerre del

barranco

- Descripció: La boca, de reduldes dimensions (30x90 cm), dóna pas a l'únic

pou, de 14 metres, a partir d'on es pot prosseguir 15 metres per la diaclasi

que forma la cavitat, assolint el desnivell maxim de 15 metres .
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- FORAT DEL MONT.

Municipi: Barruera.

- C;marea: Pallars Jussa.

- Coordenades: Long. 0° 48 1 08" Lat. 42° 32' 40"

Cartografia: Mapa "El Montardo" Ed. Alpina.

Terreny: Calearies metamorfiques (marbre).

- Espeleometria: Desn. 20metres (-5, +15) Ree. 60 metres

- Situaeió: Des de la Central de Caldes de Boí s'agafa un senderó que remun-

ta pel vessant dret del riu Tor, cap al barrane de la Muntanyeta. Superat el

pendent i arribats en un pIa, continua per una vall a l'esquerra, passant

per darrera del pie El Aüt pel eostat del Tue del Mont. El forat és de faeil

localització per una balma que es traba a pocs metres.

- Morfologia: La cavitat constitueix una antiga sorgencia local, avui total

ment inactiva. El procés reconstructiu s'evidencia per les colarles que guar

neixen bona part de la cavitat.

FORAT del MO NT

PALLARS JUSSA
Barru~ra

15 __ u •• ._. n __

'0

o

·5

topa:¡oata : LLPe",z 16-9114
lRCerero
X.. 5egarra
.LM Lleida
J.B>rdljj

G. E. LL.
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- Situació: Al capdamunt d"un tossal situat al Nord del co11 de Salinas.

L"accés més comode es fa prenent la pista que, des de.la carretera d"accés

a la resclosa de l"estany de Llauset es dirigeix envers el coll de Salinas.

- Descripció: La boca d'entrada dóna accés a una rampa en fort pendent que

desemboca en un ressalt de 7 metres, al fans de la qual s~inicia una gale

ria que es va fent estreta fins arribar a la cota -27, on els blocs despre

sos impossibiliten qua1sevo1 progressió. La cavitat és oberta en la zona de

contacte entre les pissarres i els esquistos calcarís, actuant coro engolidor

ocasional.

J.U.G~zque:z. J. Buixad«r.t

FORAl DE CASlANESA
O 5

~

- FORAT DE CASTANESA.

- Municipi: Castanesa (Osea).

Coordenades: Long. 4° 21' 59"

- Terreny: Esquistos ca1caris.

- Espe1eometria: Desn. 27 me tres

Lat. 42° 33' 20"

Rec. 32 metres

G.E.LL.

2.327 m. s.n.m.

29-11-83
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El fenomen de la contaminació, de diversos tipus, de les

cavitats, és tan antic com desagradable. Cada cop, per desgra

cia, és més freqüent trobar-nos parets decorades, exposició de

detritus urbans a cada racó, depredació salvatge

~

•

Sé, podríem trobar una serie de característiques que es

repeteixen en un bon percentatge d'aquestes semi-clavegueres

naturals.

La facil accessibilitat, una exploració sense complicacions

i que són caves conegudes per tot tipus de gent, situades nor

malment en zones turístiques o d'esplai dominical: Aquest ti-

pus de cavitats queden contaminades per uns agents aliens a

l'ambit espeleolbgic i és ocasionat pels dits "Domingueros, Bo

tejaras i Chorizos ll
•

Caves d'aquestes característiques conegudes per nosaltres.
son:

Cova deIs Muricecs. (Congost de Terradets, Pallars Jussa)

Cava practicament sense salvació possible, ha sofert una

degradació que arriba a cotes inimaginables.

Cova d'Ormini.(Organya, Alt Urgell). Bruta, amb grafittis

i parets ennegrides, existeix una escala metal.liea que

recorre tota la cavitat malgrat que no és turística.

Cova d'Anes. (Prullans, La Cerdanya). Antiga meravella li

togenica; ha sofert una gran espoliació.

El remei per aquestes cavitats és gairebé impossible, rei

xes, campanyes de neteja i cartells donant un toc d'atenció al
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civisme i al respecte del me di subterrani podria ésser feina

afer per tal de salvar aquestes cavitats.

Altre cas són les cavitats típiques i topiques, contamina

ció de la gent que es fica dins els forats, com per exemple

l'avenc deIs Esquiro1s, l'Esquerra, la Fou de Bor, el Montser

rat Ubach, la cova de Vallmajor, el Graller Gran del Corralot

i a1tres. Aquestes cavitats tenen solució, genera1ment, des

prés d-una campanya de neteja exhaustiva. Totes elles són su

per-visitades per tot tipus de gent; Cal destacar,pera,que el

nivell espe1eologic es va superant i les cavitats acostumen a

estar més netes exceptuant les deixa11es deIs campaments o les

buidades de carbur que es troben arreu.

E.xisteix igualment una contaminaci6 orginica, deguda a pas

tors que llencen el bestiar mort dins els avenes, perdues de

granges properes, escombraries en cavitats obertes a la vora

d'algun poble ... Podem citar algunes d'aquestes, com:

Avenc de Sant Urba. (Santa Linya, La Noguera). Un centenar

d-ovelles mortes en el con d-enderrocs del primer pou.

Avenc de Fontdepou. (Fontdepou, La Noguera). Cementiri re

gular d-ovelles.

Cova Mosquera. (Beuda, La Garrotxa). Contaminació d-una

granja propera, que fa que la seva exploració sigui una auten

tica porcada.

Cova del Clot del Torrent. (El Campell, La Llitera). Abo

cador d-escombraries del poble.

Forat de lOOr. (Congost de Terradets, La noguera). La se

va boca superior és utilitzada per a dormir pels "Grimpis" de

Terradets.

Cova de Sant Miquel. (Moror, Pallars Jussa). Plena de dei

xalles deIs "domingueros".

-----« GRALLERA, NQ1- 1.984 )>-----'---------- 65



Aquesta és una mostra, pero hi ha mol tes més repartides

per tot arreu. Suposem que tot espeleoleg conscient no arriba

a cometre les aberracions abans esmentades:malgrat tot cal re

cordar un cop més que és fan necessaries les bosses d'escom

braries a cada exploració per tal de treure a l-exterior les

restes d-aliments, piles, burilles i sobretot les deixalles del

cabur gastat.

I=IsrTlble Fe.....sn, 11 - Tel, 236721 - LLEIDA

Equlps ROSSIGNOL

Flxaclóns NEVADA LOOK I SALOMON

Botes I descansos NORDICA

Vestlmentes de lea mlllor. marque.

Oran assortlts en Motxl1ea, Sacs, Botes I Material d'e..

calede I espeleologlB.

TOT PER L'ESaUIADOR I EL MUNTANYENC.
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Peraixo"laCaixa"elrecolza.
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