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El "Pozo Cuadrangular"

Per David Balart ( I )
RESUMEN
Se da a conocerel resultadode una visita realizadaen SemanaSantade 1979al macizode Porracolina(Valle de
Asôn-Canlâbria).
En 1970 es bautizado como Puits Castinpor el EspeleoClub de Dijon, cuyos miembros desciendenhasta
-152 m. En abril de 1979,un equipo de espeleôlogos
catalanesllega a -224 m. y levantanel plano topogrâfico.
Actualmente se conoce la cavidad con el nombre de Pozo Cuadrangular.
l-aparTemâs interesantede la sima es una via lateral que llega hasta -207 m.,en donde un estrechomeandro
impide la progresiôn, observândoseun pequeio curso hidrico y una fuerte corriente de aire en sentido ascendente.
RÉSUMÉ
Nous publions le résultat d'une visite réalisée à Pâques 79 au massif de Porracolina (Vallée de AsônCantabria).
En 1970 est baptiséconune Puits Castin par le SpéléoClub de Dijon, dont les membresdescendirentjusqu'à
- 152 m. En avril 79 une equipe de spéleoscatalansarrive à -224 m et lève la topographie.Actuellement la cavité
est connue sous le nom de PozoCuadrangular.
La partie la plus intéressantedu gouflre est une voie latérale qui arrive à -207 m où un étroit méandre
empêchetoute progression,observant un petit ruisseau et un fort courant d'air ascendant.
SUMMARY
This work is the result of a visit realizedto the Porracolina Massif (Asôn Valley-Cantribria)during the Holy
W e e do f 1 9 7 9 .
In I 970 the Spéleo-Clubof Dijon discoveredthe named Puits Castinand explored until - I 52 m. During April
1979,a team of catalanpot holers gotlo -224 m. and made the map. Actually this cave is known asthe Pozo
Cuadrangular (Quadrangular Pit).
The most interestingpart of this cave is a lateral way which getsto -207 m. where a narrow meanderblocks
the way although a small river and an important air draught can be observed.
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INTRODUCCIÔ
La nostra intenciô amb aquesttreball és contribuir una mica més a I'estudide la Val d'Asôn,
regiô càrstica de graninterèsi amb grans sistemesespeleolôgics.Recordem,entre altres cavitats
de 23.730m. i un desnivell
amb un desenvolupament
iniportants,el Siiteme eueb-Conventosa
(S.C.D.)i el
de -815 m., aconseguitdesprésde llarguescanpanyesde I'Spéléo-Clubde Dijon
Club Alpi Francès(S.C.C.e.p.);i la covaCafiuelaala vall de Bustabladoamb un recorregutde
8.965 m., cavitat de grans dimensionsi intimament lligada hidrolôgicamentamb el Sistema
CuetoCoventosa.
Aquestescavitats i d'altres, formen entre si una magnifica xarxa subterràniaamb moltes
"Pozo
incôgniiesper esbrinar.Entre els fenômensque podrien formar part del Sistematenim el
Cuadrangular".
HISTÔRIA
(el
Aquestavenc,anomenatPuits Castinpelsfrancesosen honor del seuprimer explorador
per
I'Spéléo-Clubde
"on.g,rf Doctor Castin),fou davallata torn per primera vegadaI'any 1970
-152
m., basedel primer pou.
Dijon, arribant a la cota
-224 m.
sôn assolidesfins I'abril del 1919,arribanta la cota
no
restants
vies
læssevestres
màxima profunditat de I'avenc. Varen realitzaraquestatasca companysdel S.E.G., E'R.E.'
S.I.S.de Terrassai de I'EspeleoClub de Gràcia.
SITUACIÔ
Aquestacavitat es troba situadaal massisde calcàriesurgonianesde Penahvalle (1.033
m.), carst delimitat per les valls de gelera quaternàriesdel riu AsÔna I'est, el riu Bustabladoal
nord i per la vall del riu Rolaciaal sud.
uns 100 m. al nord-oestde Cueto,i molt a la vora de PenaInvalle, trobem la boca de la
cavitat caracteristicaper la seva forma quadrangular'
Z = 9 8 0m . s . n . m .
Y = 0o 3' 20"
Les sevescoordenadessôn: X = 43o 15' 25"
DESCRIPCIO
Davallem els primers metresen secciôquadrangularfins posar peu a una saletaa 19 m.
Segueixel pou amb forma cilindricai a -30 m. rep el contacted'una diàclasiperpendicularper
la qual es baixa lins a -47 m. on un procés clàstic forma una sala lateral accessibleamb un
pèndol.
Aproximadament a - 100 m. la secciô és totalment el'liptica, ftns acabar aquest pou
principal en un replà inclinat a -150 m. Independenmentde I'esmentatreplà, se'n toquen
à'altrei a -19, - 102 i - I I 5 m. Una particularitatdel pou és la d'ésserlleugeramentinclinat,
obligant a I'espeleôlega separar-sedel vèrtex de la diàclasi mitjançant reinstal'lacions.
Situatsaf replà,trobem duesvies diferents.A la part inferior s'obreun vast pou de 30 m.,
-182 m.
cilindric i amb senyalstipics d'erosiôi que finalitzaa la cota
pou
de 75 m., el qual en principi té
Si anemper la part superiordel replàtenim accésa un
creix en diàmetrefins arribar ala cota-224 m.
reduidesdimensionsperô que progressivament
Als 20 m. de I'inici d'aquestpou, es pot guanvar amb un pèndol una finestra que ens porta
vers una via independent,que si bé no és la més profttnda, semblaen canvi la més interessant,
sobretotper ésserla part més activa, hidrolÔgicamentparlant, de I'avenc,i per les fortes xuclades
d'aire que s'observena la seva part final.
A partir de la {inestra es davalla un pou de reduldes dimensions de 12 m. i un curt
,o^onoge entre mig d'un bloc enclastatque obliga a passaruna estretor.Segueixun pou d'onze
metres que al final es ramilica en dos pous més, intercomunicatsper la part inferior per un
meandre impracticable.Desprésde davallar 8 m. de desnivell, ens trobem amb un meandre
d'uns 3 m. de fons que no permet el pas,perô que deixa veure el començamentdel segtientpou,
més ample, pel que s'escolaun rierol.
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TRAVESSIE CUNTO-COVENTOSA
de diversosindrets,ha efectuatla 3utravessiaabsolutai 2u
Un equip on hi havia espeleôlegs
de I'Estat Espanyol, al SistemaCueto-C.oventosa.
En aquest equip, intregrat per tretze persones, n'hi havia del Grupo Espeleolôgico
Granadino (G.E.G.), del Grup Espeleolôgicd'Alacant (G.E.A.), del Grup de Muntanya Gelera
(S.E.G.)i de I'EspeleoClub de Gràcia (E.C.G.).Tots plegatsvan entrar aquestCap d'Any a la
Sima del Cueto,per sortir desprésd'un tortuôs laberint de quasi 7 km. de recorreguti -800 m.
de desnivell per la CuevaC-oventosa.
Aquesta xarxa subterrànias'obre dins el massisde Pefialnvalle, i ésuna de las cavitatsmés
importants de la Peninsulalbèrica, la qual alimenta granpart dela Val de Asôni Bustabladoamb
les sevesaigùes, alli a Ia SerraladaCantàbrica
dijonesos(S.C.D.
El descobrimentde la cavitat es va fer l'any 1966, quan espeleôlegs
France), descobrirenel.vast pou Juhué, impressionant vertical de 302 m., accésdirecte al
Sistema.
No ésfins els dies 25 i26 de maig del 1979,i desprésd'innombrablescampanyesrealiuades
any rera any, que un grup de vuit membres del S.C.C.S.I.(Club Alpi Francts. Grenoble)
fent la travessiaper primera vegada.
assoleixenla uniô de Cuetoamb la CuevaCoventosa,
Finalment, els dies I i 2 de gener de 1981, I'equip abans esmentatva fer tamtÉ aquesul
feina.
Com diu Philip Morverand, la travessia,tot i essentun objectiu reservatsolament als equips
"clàsiques" mê importans de
més experimêntats,estàpredestinadaa convertir-s€ en una de les
la Peninsulalbèrica.

Sistema Cueto-Coventosa.-Galeria de las Navidades. Foto J.L.
Montero.

