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PRÒLEG

Aquesta guia de coves de les Terres de Lleida no pretén ser un inventa-
ri exhaustiu de les cavitats d’aquestes contrades, sinó el punt de partida per 
al descobriment del món subterrani d’una manera fàcil. Per descomptat, no 
totes les cavitats que apareixen en aquest llibre són les que una altra perso-
na escolliria, però des del meu punt de vista són potser les que més podrien 
representar les nostres comarques. N’hi ha que en tenen més i d’altres, com 
ara el Segrià, que no en tenen cap. Trobarem coves que podem visitar amb tota 
la família i gaudir amb els menuts; altres coves una mica més complicades, i 
també algunes en què és necessari moure’ns amb cordes per poder progres-
sar. Això representa que cal aprendre les tècniques de progressió vertical, que 
podrem assolir mitjançant algun curset que els clubs d’espeleologia posen a 
l’abast dels possibles aficionats en aquesta matèria.

Majoritàriament, les coves descrites en aquest llibre són senzilles d’as-
solir i moltes també tenen un accés fàcil. Algunes de les cavitats esmentades 
en aquesta publicació són turístiques, en les quals s’haurà de concertar una 
cita prèvia amb l’empresa encarregada del manteniment i la sostenibilitat de 
la cova; la cova Negra de Tragó i la cova dels Muricecs en són dos exemples. 
Altres coves poden estar tancades a causa de treballs arqueològics, com la 
cova de les Llenes o la cova Colomera; tan aviat com s’hagin acabat els treballs 
d’excavació i estudi restaran un altre cop disponibles per a la seva visita.

Cal recordar que les coves són extremadament fràgils i que hem de con-
servar-les. Hem d’evitar en tot cas emportar-nos o trencar alguna formació, 
així com no fer cap pintada o grafits a les parets. Per endur-nos-en un record, 
la millor i potser única opció és la fotografia o el video. Com diu un rètol en 
anglès: “Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Kill nothing 
but time”, que vol dir: “No t’emportis res a excepció de fotos. No deixis res, no-
més les teves petjades. No matis res, sinó el temps.” Amb aquesta dita al cap 
podrem gaudir i meravellar-nos d’allò que la natura ens ha deixat sota terra. 
Pensem que dins de les cavitats hi ha molta fauna que també hi viu: muricecs, 
aus, coleòpters, etc. No hem de molestar per res aquests animals i, en el cas 
dels muricecs, no despertar-los, ja que podrien morir d’inanició.

Excursions subterrànies.indd   5 18/10/18   14:14



AGRAÏMENTS
Aquest llibre que teniu a les mans ha estat confeccionat per l’autor, però 
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més sincera gratitud.

UTILITZACIÓ DE LA GUIA
Aquesta guia detalla l’aproximació amb vehicle a la cavitat, el lloc on es pot 

aparcar el cotxe indicat amb coordenades GPS, la ruta a peu per arribar a la 
cavitat, l’equip necessari (tant de vestimenta com de progressió vertical) i el 
desenvolupament de l’activitat, a banda de les coordenades de la boca.

Trobarem la descripció del recorregut recomanat i les topografies de les 
coves, a vegades no massa clares, ja que d’algunes cavitats ja fa molts anys 
que s’han fet aquest treballs i no són massa detallats. També les fotografies 
més representatives de la cavitat i el lloc on han estat preses.

TIPUS DE CAVITATS
En aquesta guia trobarem tres tipus de coves, segons el tipus de roca que 

les componen, però totes són formades per la dissolució de la roca pels efec-
tes de l’aigua i la seva composició química, a banda d’altres factors com el 
vent, la temperatura i la circulació de l’aigua dins de la cavitat mateix.

Les calcàries al·lòctones són les formades per grans o partícules arrencades 
per l’erosió d’altres calcàries. Això ho podem veure en algunes cavitats de 
conglomerat com la cova de Toralla, el Forat la Bou, l’avenc Barbuixell, etc.

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ
7
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Les roques evaporítiques estan formades per una complexa varietat de mine-
rals salins com guix, halita, silvina, etc. Aquestes roques estan forma-
des per la precipitació química de sals a partir de salmorres produïdes 
per evaporació. L’únic exemple que trobem en aquesta guia és la cova del 
Barranc de Famides.

Les calcàries autòctones, que són a la majoria de les coves que existeixen al 
món, estan formades majoritàriament per l’acció d’éssers vius (animals 
i plantes que indueixen la precipitació de carbonat càlcic per formar els 
seus esquelets i closques), on si ens hi fixem podem veure els fòssils in-
crustats a la roca, com a la cova Negra de Tragó.

PROGRESSIÓ
En el moment de progressar per una cavitat ens trobarem en tot tipus de 

situacions, galeries de totes les mesures en les quals podrem caminar còmo-
dament i d’altres on haurem d’ajupir-nos; trobarem ressalts que haurem de 
superar, alguna vegada caldrà reptar, algun pas amb aigua que a vegades po-
drem evitar mentre que en d’altres ens hi haurem de posar a dins. També po-

Conglomerats i gran gour a l’avenc de Barbuixell (Conca de Dalt)
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9Introducció

Guixos a la cova del Barranc de Famides (Ponts)

Vista del Montsec de Rúbies i Ares, on s’hi han format força cavitats
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drem trobar-nos verticals on es necessita corda per poder progressar. És a dir, 
tot tipus de situacions que fan que sigui una activitat molt completa físicament.

Quan es vulgui fer progressió, és obligatori aprendre les tècniques de pro-
gressió vertical fent com a mínim un curset d’iniciació en aquesta disciplina.

Pràctiques de progressió vertical
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LA IL·LUMINACIÓ
Avui dia el tema de la il·luminació a l’interior de les coves ha canviat molt; 

anteriorment s’utilitzaven els llums de carbur. La tecnologia led ha fet que la 
il·luminació amb carbur hagi desaparegut completament en l’actualitat. Hau-
rem de portar adherit al casc un frontal, suficientment potent per poder veure 
amb claredat al nostre voltant.

Cal tenir en compte també que haurem de portar un altre frontal amb les 
piles carregades per si hi hagués una fallada de la il·luminació principal.

LA VESTIMENTA
La sensació tèrmica dins de les cavitats és molt variable. Normalment les 

temperatures són baixes, i aquest fet es nota quan estem immòbils. No obstant 
això, quan es movem la cosa canvia, ja que podem suar molt. La progressió 
dins de les cavitats ens obliga la majoria de vegades a pujar, baixar, grimpar, 
ajudar-nos amb cordes, arrossegar-nos, etc.; en fi, un exercici completíssim.

La vestimenta recomanable per a la majoria de coves descrites en aquest 
llibre és una granota cordada per l’exterior (la típica granota de treball) i al 
davall roba tèrmica; en funció de l’altitud on es troba la cova, haurem de po-
sar-nos més o menys capes de roba. Suar molt és dolent, ja que ens podem re-
fredar pel fet d’estar humits, però passar fred tampoc no és bo. L’experiència 
ens anirà assenyalat allò que és més adient de posar-nos. Caldrà portar també 
uns guants, ja que estarem constantment en contacte amb les roques. Són 

Cascs d’espeleòlegs amb la il·luminació incorporada

Introducció

Excursions subterrànies.indd   11 18/10/18   14:14



12

indispensables botes de muntanya, o millor botes d’aigua, per progressar més 
còmodament; pensem que les coves, a causa de la humitat, rellisquen molt.

Si volem entrar en cavitats on s’ha de travessar algun bassal d’aigua hau-
rem de portar un neoprè de dues peces entre 3 i 5 mm. La cova de la Font 
d’Andana i el Forat del Bulli són bons exemples de cavitat en què ens caldrà 
utilitzar el neoprè. 

Per transportar el material, el millor és una saca d’espeleologia i, en cas 
de no tenir-ne, una motxilla normal ens servirà, sempre tenint en compte que 
acabarà bastant bruta. Així com tot el que portem al damunt.

Per transportar material delicat, com càmeres de foto o vídeo, menjar i 
material que no volem que es mulli, el millor és un pot estanc.

PROGRESSIÓ VERTICAL
Tal com ja s’ha esmentat, en algunes cavitats haurem de fer servir cordes, 

i caldrà portar material propi per fer la progressió, a banda del material d’ins-
tal·lació, xapes, cordes, cintes, etc.

No s’ha d’intentar en cap cas fer alguna de les cavitats esmentades en què 
cal utilitzar cordes sense haver realitzat un curset específic d’espeleologia.

On podem fer un curset d’aquestes característiques o obtenir 
informació per fer-ne? 

Cal dirigir-nos als clubs d’espeleologia. Seguidament citem els de la pro-
víncia de Lleida, adherits el 2017 a la Federació Catalana d’Espeleologia (FCE).

Motxilla i pot estanc per poder guardar estris delicats, menjar i altres objectes
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Centre Excursionista de Lleida – Grup Espeleològic Lleidatà (GELL)
C. del Comerç, 25
25007 Lleida
Tel: 973 242 329
Correu electrònic: cel@cel.cat
http://www.cel.cat/espeleo/

 
Societat Amics de la Muntanya (GESAM)

Pavelló Esportiu del Joncar
25620 Tremp
http://www.tremp.cat/index_web.php?ap=czo3OiJhcGFydGF0I-
js=&id=b710915795b9e9c02cf10d6d2bdb688c&idw=czozOiIxM-
TEiOw==&idi=czozOiJjYXQiOw==

 
Associació Esportiva Pallars

Poliesportiu Els Til·lers
Apartat correus núm. 9
25660 Sort
http://www.aepallars.org/

 
Per a més informació de la resta de clubs de Catalunya, adreceu-vos a la Fe-
deració Catalana d’Espeleologia.

Federació Catalana d’Espeleologia
C. del Mas Casanovas, 66
08025 Barcelona
Tel: 932 652 241
http://www.espeleologia.cat/index.php/els-clubs

TOPOGRAFIES
Les topografies són representacions de les coves com si es tractés d’un 

mapa. Les topografies incloses en aquest llibre estan extretes de diferents 
fonts i, per tant, algunes seran més detallades i altres no tant; depèn molt de 
l’autor que hagi fet cada topografia i del temps que faci que està feta.

Normalment en cada topografia veurem dos mapes:

Planta: És el plànol de la cavitat com si la veiéssim des de dalt; ens servirà 
per orientar-nos i comprovar la direcció de les galeries.

Alçat/perfil: És el plànol vist de perfil. Aquí apreciarem millor el desnivell, 
els pous i els ressalts. En alguns alçats, atès que la cavitat és horitzon-
tal, s’utilitzen seccions, que són talls de les galeries en diferents zones.

Introducció
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En aquests plànols trobarem una sèrie de símbols amb els següents sig-
nificats:

SÍMBOL DE PLANTA SÍMBOL DE PERFIL

Contorn de cova | Outline of a Gallery

Passatge inferior | Underlying Passage

Continuació molt estreta | Too narrow Continuation

Posible continuació | Possible continuation

Estació topogràfica | Survey points
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Forma de sostre | Ceiling form

Límit extern de la cova i secció transversal | Dripline - Cross Section

Desnivell | Steps

Pou | Pit

Dimensions aproximades d’espai | Presumed dimensions of space

Pou obert a la superfície | Pit open to Surface

Introducció
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Estalactites
L’aigua provinent d’una fissura desemboca en un conducte aeri; al voltant 

de la gota es precipita el carbonat càlcic, i a poc a poc es produeix el creixe-
ment d’una concreció cilíndrica buida de poc gruix, mentre que pel seu interior 
continua circulant l’aigua. Aquest procés primari s’anomena macarró, mentre 

Estalactites a l’avenc Ample (Dénia, Alacant)

Macarrons a la cova de Cuberes (Conca de Dalt)
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Estalagmites a la cova de l’Aguzou (Escolobre, Aude, França)

que el creixement secundari es produeix pels laterals, circumstància que pro-
picia l’augment del gruix de l’estalactita. Les estalactites, així com les altres 
formacions en cavitats, poden presentar diferents colors, en funció dels mine-
rals dissolts, bactèries o inclusions de material detrític o orgànic.

Estalagmites
Les gotes d’aigua, quan cauen, originen aquestes concrecions. General-

ment són més gruixudes que les estalactites, i presenten una gran varietat 
de formes, que són el resultat de diversos factors, com el ritme de degoteig  i 
l’alçada de la caiguda, l’evaporació, etc. A banda d’estalagmites, els degotejos 
produeixen varietats de concrecions. La formació d’un orifici d’erosió i la pre-
cipitació de la calcita a les parets dona lloc a les antiestalagmites.

Antiestalagmites a la cova de la Font d’Andana (la Vansa i Fórnols)

Introducció
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Columnes
Si l’estalactita i l’estalagmita creixen fins a unir-se, es converteixen en una 

columna.

Columnes, estalactites i estalagmites a la cova de Coventosa (Ramales de la Victoria, 
Cantàbria)

Columnes a la cova de Los Cristinos (Ostolaza, Navarra)
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Colades
Es produeixen quan l’aigua presenta un flux laminar sobre una determi-

nada superfície, el qual facilita la pèrdua de diòxid de carboni. La varietat de 
situacions en què aquest procés té lloc és molt àmplia i origina innombrables 
formes, algunes de les quals d’una extraordinària bellesa. Poden prendre tot 
tipus de coloracions, i a vegades poden arribar a assolir amplades de desenes 
de metres. Aquests tipus d’espeleotemes són molt comuns, i és fàcil de tro-
bar-les en la majoria de coves.

Avenc dels Pouetons (el Bruc)

Introducció
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