SORTIDA D’ESPELEOLOGIA A LA GRALLERA DEL
BOIXAGUER (21/05/2022) UEC TORTOSA
El passat dia 21/05/2022 havíem planificar fer una sortida d’espeleologia per tal de donar
continuïtat als cursos de formació de nivell 1 que s’havien donat i també per poder retrobarnos amb els companys i amics d’activitat.
L’Avenc a realitzar seria la Grallera de Boixaguer. Un avenc de -148 m de fondària, situat al
Montsec d’Ares, al Prepirineu de Lleida.
Vam ser un total de 13 espeleòlegs els que vam realitzar aquesta activitat, dels clubs de la UEC
Tortosa, SIET de Tarragona, Espeleo Club DINÀMICS i Agrupació Excursionista la Talaia de
Vilanova i la Geltrú.

Aquest avenc té dos boques d’entrada, separades uns 40 m entre elles.
L’entrada superior és un pou cilíndric, amb un pou aeri de -68 m i des de aquesta boca es pot
accedir a la Galeria Inma, la qual té 84 m de recorregut i amb grans formacions.
L’entrada inferior consta d’una boca de considerables dimensions i s’inicia amb una forta
rampa, la qual segueix amb un passamà i des de aquest es poden muntar fins a 3 vies que
donen a una vertical completament aèria de -45 m.

pàg. 1

En aquesta mateixa boca i a la paret oposada al passamà vam observar que un altre grup
d’espeleòlegs hi van muntar un altra via.
Aquesta via, a diferència de les anteriors, no és volada i progressa per la paret de la cavitat,
essent una molt bona opció per a les persones que no els hi agrada massa estar en volats.

Totes dues boques donen a una gran sala de 85X45 metres d’amplada i 60 metres d’altura.
Per la boca superior vam trobar a un grup d’espeleòlegs, els quals ja havien instal·lat la via, i
després de parlar amb ells, vam decidir baixar per la boca inferior, instal·lant una nova via al
volat de -45 m, per tal de poder facilitar la progressió en la pujada.
Un cop estàvem tots baix, vam enfilar en direcció al llac, el qual es troba a la cota inferior de la
cavitat.
Seguint per un caos de blocs, vam trobar l’últim pou de -18 metres per baixar, el qual es troba
molt ben equipat amb parabolts, encara que els fraccionaments estan volats i donen feina per
sortir d’ells.

pàg. 2

Un cop superat aquest últim pou, sols queda anar baixant entre diferents caos de blocs, fins
arribar al llac.

Aquest llac té unes mides aproximades de 16X14 metres i una fondària d’uns 6 metres, el qual
es trobava ple, tota una sorpresa, ja que l’anterior cop que hi vam anar, estava completament
sec.
Al llac vam coincidir amb el grup que havia muntat la via a la boca inferior, la Sandra, Gorka i
Jose, els quals van estar instal·lant a la paret contraria a la nostra.
Un cop al llac i en acabar en les fotos de rigor al llac vam enfilar costa amunt per l’empinada
rampa de blocs.

pàg. 3

La veritat es que poder aprofitar la línia que havien muntat Gorka, Sandra i José va anar de
primera per agilitzar la sortida de l’avenc i de passada a qui no li agraden les vies volades
treure’s el mal pas de sobre.

Fotografia de la sortida amb el volat de -45 m.
Un cop fora, vam tornar a notar la forta calor que feia, així que a recollir material ràpid, treure
els monos i cap al pàrquing amb els vehicles a fer un merescut berenar.
Un bonic avenc, ideal per a agafar rodatge els companys que havien realitzat el curs d’iniciació
d’espeleogia i de poder gaudir la resta del retrobament amb els amics d’altres clubs.
A l’activitat hi vam ser:
Hernani
Xavi
Gina
Jordi
Ana
Artur
David Roige
Violant
Olga
Raquel
Sergi Redó
Sergi Sin
Natalia

pàg. 4

MATERIAL EMPARAT PER A REALITZAR L’AVENC:
Boca superior (Sala Imma)
6 plaques Spit
1 cinta de 60 cm per a parabolt desviador
14 mosquetons
El desviador de la Sala Imma es troba en mal estat a la part final.
1 corda de 60 m.
1 corda de 50 m.
Boca inferior (vies volades de -45 m)
Via volada de l’esquerra.
La capçalera es troba fora de la boca per començar el passamà d’accés fins a l’entrada de la
mateixa.
El passamà dona accés a les reunions volades.
Hi ha 2 reunions a la mateixa paret del passamà, una al costat de l’altra amb un químic entre
les dos.
L’altra via volada està abans d’arribar a aquestes i a la part inferior, es té que fer un
fraccionament des de el passamà fins arribar a aquesy.
Aquesta via es més recomanable, ja que te peus pes poder sortir del fraccionament i les altres
dos son completament volades.
Per a instal·lar una sola via es necessita:
10 mosquetons
1 corda de 100 m.
Cada via de més que s’instal·li (aprofitant el passamà de la paret ja instal·lat)
1 mosquetons
1 corda de 60 m
Totes les capçaleres estan amb cadena i anella inox.
Via de la dreta (tocant paret)
13 moquetons
5 spits
1 corda de 100 m
Pou de -18 m
Començar amb natural a l’estalagmita (per assegurar la rampa de baixada)
Es té que instal·lar un passamà d’accés i 2 fraccionaments.
8 mosquetons
1 corda de 60 m.
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