Avenc Carles Selicke
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Baix Llobregat
La Morella
A 150 m del cim de la Morella en direcció sud-est.
552

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.29739
1.91769
409386
4572336

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08020-215
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Altres
Privada
Ref. cadastral: 08020A00600009
Xavier Esteve
dj., 16/07/2009 - 02:00

Descripció
Avenc de 135 metres de profunditat màxima. La boca superior és una gatera descendent
que incideix sobre el pou principal. El pou s'amplia progressivament fins arribar a -45 m, on
s'arriba a un petit replà mitjançant un petit pèndol. El pou continua dividit en dues boques.
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Si entrem per la petita es pot baixar una vertical de 50 m fins arribar als -95 m, on
convergeixen els dos pous. Des d'aquí i per una sèrie de verticals de 8, 17 i 9 metres
s'arriba al fons de l'avenc. Tornant a -45 m es pot baixar també per l'altra boca que
condueix a un pou de -6 m, fins arribar a un replà des d'on s'accedeix al pou per una
finestra. 4 metres més avall s'arriba a una sala amb blocs inestables. Un pou de 29 m duu a
una estretor impenetrable. Més amunt, una nova via duu fins a -120 m, on comunica amb el
pou principal.
Observacions:
Inclòs en el Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya - CEEC

Història
Explorat per primera vegada per membres de la UEC Cornellà, l'any 1963. L'any 1971
components de l'ERE del CEC exploraren la via lateral. Finalment, l'any 2005, espeleòlegs del
GERS exploraren els pous d'enllaç amb la via lateral i en realitzaren la darrera topografia.
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