Avenc dels Arqueòlegs
Vallirana
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
camí de la Creu d'Ardenya
Alçada:

Baix Llobregat
Pla de Sot d'Ossos
A l'extrem sud-oest del pla, entre dues línies elèctriques i prop del
526m

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

41.35301
1.90973
408797
4578519

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:

08295-474
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08296A00600016
Adriana Geladó Prat
dj., 27/04/2017 - 02:00

Descripció
Avenc de 46 metres de desnivell amb un recorregut de 62 metres, situat en una zona
litològica de calcàries. Es tracta d'una petita depressió situada en un lateral de l'Avenc Gran
de les Alzines. Presenta una petita boca de 0'87 x 0'47 metres, amb un pou de 3'50 metres
que condueix fins a una saleta disposada en rampa. Per accedir al següent pou, molt estret
i de 35 metres de profunditat, cal superar una estreta gatera de 0'50 x 0'55 metres. Hi ha
dos nínxols sense continuïtat, situats entre els 15 i 30 metres de fondària. La base del pou
s'eixampla una mica i, en un lateral, una estreta fissura descendent porta fins a una saleta
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de 46 metres de profunditat màxima. Des d'aquest punt, només es pot avançar per una
petita gatera bufadora que està pendent de desobstrucció.
Observacions:
Les dades han estat extretes de l'espai web Espeleoindex.

Història
Avenc obert i desobstruït per Montserrat Sanz i Joan Daura entre els anys 2004-2005. El 16 de
març de l'any 2006, Brauli Torres i Enric Porcel (GEB) instal·len la cavitat i realitzen la topografia.
L'avenc està situat prop de la gran dolina en la que hi ha l'Avenc Gran de les Alzines i l'Avenc
Petit de les Alzines. Des d'aquí cal seguir un corriol en direcció nord-est uns 15 metres fins a
l'avenc.

Bibliografia
Http://www.espeleoindex.com/# (Consulta: 20-04-2017).
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