Avenc d'en Passant
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Baix Llobregat
Pla d'en Querol
A 450 metres al sud oest del Puig del Llamp
465

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

41.28421
1.90659
408438
4570884

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:

08020-396
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Altres
Privada
Ref. cadastral: 08020A00600009
Xavier Esteve
dg., 26/07/2009 - 02:00

Descripció
Avenc de 31 metres de profunditat màxima. L'avenc té dues boques d'entrada. Per la més
gran i evident (de 2,3 m de llarg per 1,6 m d'ample) descendim a un pou de 6 metres. Del
fons d'aquest primer pou arrenca una rampa amb lleu pendent que ens porta a la boca d'un
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altre pou, que ens recorda la forma de dues campanes superposades, i que mostra a les
seves parets moltíssimes formacions que l'aigua i el temps han anat modelant. Aquest
segon pou te uns 20 metres de profunditat, i a mesura que es descendeix, les seves mides
augmenten fins assolir unes àmplies dimensions. Aquesta forma de doble campana
superposada és deguda al fet que al principi l'aigua entrava per la boca petita i va erosionar
l'avenc formant un primer pou en forma de campana. Quan amb el temps el tàlveg es va
desplaçar i les aigües començaren a entrar a la cavitat per l'altre boca, el nou recorregut
erosionà el pou formant una nova forma de campana que se superposà a la primera. L'altra
boca (una mica més amunt de l'altra i un pèl amagada pel matollar), té una entrada d'uns 30
cm de diàmetre que duu verticalment sobre el segon pou. La profunditat màxima de l'avenc
és de 31 metres.
Observacions:
Inclòs en el Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya - CEEC

Història
Explorat per primera vegada per membres del Grup d'Exploracions Subterrànies Club
Muntanyenc Barcelonès, l'any 1954.
Durant un temps aquest avenc va servir com a petit refugi i magatzem per als espeleòlegs que
es movien per la zona, i a la primera sala es va instal·lar una petita cambra on guardaven, entre
altres estris, una farmaciola de primers auxilis. Encara que avui dia ja no existeix aquest
magatzem, la fauna de la zona continua utilitzant l'avenc com a lloc de refugi.
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