Avenc dels Geòlegs - Avenc del Colom
Vallirana
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Baix Llobregat
Boscos del Lledoner - El Lledoner
Sota la urbanització del Lledoner, prop del Fondo del Lledoner
418m

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

41.37872
1.8772
406113
4581408

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:

08295-475
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08296A00700013
Adriana Geladó Prat
dj., 27/04/2017 - 02:00

Descripció
Avenc de 30 metres de desnivell amb un recorregut de 65 metres, situat en una zona
litològica de dolomies. Presenta una boca de 10 x 6 metres que dóna pas a un pou de 23
metres de profunditat, amb la base plena de materials clàstics. Després d'una curta
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grimpada d'uns 6 metres, al costat nord-est, hi ha una galeria curta que ens situa a la
capçalera d'un estret pou de 15 metres, on hi ha gran quantitat de bloc, arribant aquest fins
a 30 metres de fondària.
Observacions:
Les dades han estat extretes de l'espai web Espeleoindex.

Història
Tot i que aquest avenc se'l coneix amb els dos noms, sempre ha estat més reconegut el nom de
Geòlegs que no pas el de Colom. El dia 2 d'agost del 1908, un grup d'arqueòlegs acompanyats
pel llenyataire Josep Cells de Vallirana, es van dedicar a fer el sondatge d'una sèrie d'avencs del
Fondo de Lledoner. Un d'ells era l'Avenc del Colom, de 21 metres de fondària tot i que no va ser
explorat. Posteriorment, l'any 1909, l'espeleòleg Marià Faura en el seu "Recull" dóna compte de
l'Avenc del Colom i només menciona que té 21 metres de profunditat. L'abril del 1966, membres
de la SIRE-UEC Sants (C. Cornellas i J.M. Miñarro) exploren un avenc de boca molt gran que
identifiquen com l'Avenc del Colom. Poc després, en un article de la revista Cavernas del Grup
d'Espeleologia de Badalona, surt publicat el mateix avenc i es menciona que fou explorat uns
dos anys abans pel GEB. El van batejar com Avenc dels Geòlegs, tot pensant que era una
cavitat inèdita.
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