Avenc de l'Apotecari
Santa Maria de Miralles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Anoia
Pla de l'Apotecari. Sector sud oest del municipi
A tocar de l'antic camí de les Vilates
688

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

41.4869
1.52794
377111
4593856

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:

08257-143
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08257A00900063
F. Xavier Menéndez
ds., 02/05/2015 - 02:00

Descripció
Petit avenc de gairebé 5 m. de fondària i 20 m. de recorregut. Entorn Calcari. Es baixa un
petit pou de 3 metres de fondària i d'una amplada entre 40 i 60 centímetres fins arribar
a una sala, allargada i plena de blocs, d'uns 8 metres de llarg. Des de la base del pou, i en
direcció SE, a uns 2 metres s'arriba a un pas estret que s'hagué de desobstruir, que
comunica amb una sala (5 metres de llarg per 1,40 d'alt i de 0,60 a 1,20 d'ample) molt
concrecionada per formacions totalment blanques. Aquí s'assoleix el punt de màxima
fondària: - 4,80 metres.
Observacions:
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La cova està recollida al web espeleoindex. S'ubica al pla de l'Apotecari, a uns 120 metres
de la línia divisòria dels termes de la La Llacuna i Santa Maria de Miralles. Des de la
Llacuna cal prendre la carretera BP-2121 en direcció a Miralles fins arribar a la creu del Pla.
S'ha de seguir una pista forestal a la dreta que passa pel costat de les antigues pedreres i
quasi sempre segueix per la part ombrívola de la muntanya, on des d'alguns punt es veu
l'encreuament de la carretera de Miralles. Cap al final el camí puja sobtadament, abans
d'arribar al pla creua una línia elèctrica i dalt la plana es troba l'antic camí de les Vilates.
L'avenc es troba a uns
120 metres abans d'arribar i a uns 12 metres del camí a la banda E.

Història
Localitzat pel Sr. Josep Vidal, de la Llacuna, el qual informà a membres del Grup de Recerques
Espeleològiques de Vilanova i la Geltrú (GREV) que durant el mes de gener de 1986 van
procedir a la seva desobstrucció i exploració total.
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