Avenc de les Casetes
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Baix Llobregat
Lloc/Adreça:
Turó de cal Beco - Casetes Montané
Emplaçament:
A l'extrem de migdia del turó, al marge del camí que va de la
pedrera de can Garcia a can Julià
Alçada:
295m
Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.38131
1.91526
409299
4581655

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:

08295-455
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800030
Adriana Geladó Prat
dc., 26/04/2017 - 02:00

Descripció
Avenc de 21 metres de desnivell i 42 metres de recorregut, situat en una zona litològica de
calcàries. Presenta un accés obert entre dues grans masses de roca, que davalla 12 metres
des del llavi superior. Des del llavi inferior, una rampa descendent amb petits ressalts ens
situa en un flanqueig delicat i permet accedir, per la dreta, a una galeria ascendent de
secció quadrada, que finalitza en una sala de 4 x 3 x 2 metres, de sostre pla i planta coberta
de blocs. Des del flanqueig anterior es baixa un ressalt de 3 metres obert entre blocs
inestables, que ens situa a l'inici d'una rampa de secció modesta. En oposició, per la banda
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esquerra s'accedeix a una finestra per on continua la galeria. Les dimensions minven a
mida que baixes, fins arribar a una zona impenetrable on una acumulació de blocs tanca el
pas. Es pot baixar fins aquests blocs des de l'exterior, mitjançant una diàclasi descendent
de pocs metres que està situada a uns 10 metres per sota de l'entrada.
Observacions:
Les dades han estat extretes de l'espai web Espeleoindex. Les coordenades són
aproximades.

Història
Avenc explorat pel CE Vallirana. Es tracta d'un forat intersticial amb certs detalls com
acanaladures i concrecionaments parietals previs al lliscament, que apareixen inclinats i que es
troben tant a l'exterior com al interior. Destaquen els de la paret de la sala, utilitzats pels
grimpaires (ancoratges artificials).
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Http://www.espeleoindex.com/# (Consulta: 20-04-2017).
Http://espeleobloc.blogspot.com.es/search?q=vallirana (Consulta: 26-04-2017).

Pàgina 2

