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>> La boca de l’avenc 
del Miquelet.

L’avenc del Miquelet és una cavitat de 99 metres 
de fondària situada a l’Alt Ter, amb un 
recorregut horitzontal de 317 metres

JOSEP PASTELLS > TEXT

L
a fitxa tècnica, sempre freda, 
parla d’una cavitat de 99 me-
tres de fondària situada a l’Alt 
Ter, amb un recorregut horit-
zontal de 317 metres i una lito-

logia formada per roques calcàries. El relat 
de Francesc Gomes, un dels primers espe-
leòlegs que fa 26 anys van baixar a l’avenc 
del Miquelet, descriu les emocions de qui 
descobreix una nova esquerda on practicar 
la seva passió. «Des de llavors hi he baixat 
dues o tres vegades més, l’última fa quatre 
anys», explica Gomes. «El primer cop sem-
pre és el més emocionant; no saps la fon-
dària ni què et trobaràs. Després hi tornes 
perquè t’agrada aquest esport i sempre va 
bé practicar la tècnica de pujada i baixada», 
assenyala. El seu company Xavier Serrano, 
de la Secció d’Espeleologia Taga (SET) del 
Centre Excursionista de Ripoll, va trobar 
la cavitat mentre buscava moixernons el 
15 de maig de 1990. Ja era coneguda per la 
gent dels voltants i té el seu origen en un es-
fondrament del terreny produït vuit o deu 
anys abans. L’estiu del 1990, Gomes, Ricard 

Magnet i Joan Planas van explorar l’avenc i 
el van batejar amb el nom de Miquelet per-
què se situa dins la propietat d’aquest mas 
d’Ogassa. Per fer-ne el plànol topogràfic es 
va demanar la col·laboració de la Secció 
d’Investigacions Subterrànies del Centre 
Excursionista de Terrassa. Gràcies a la des-
coberta, exploració i alçament topogràfic 
de la cavitat, la SET va rebre el 1990 el Premi 
Norbert Font i Sagué, atorgat per la Federa-
ció Catalana d’Espeleologia.

Una esquerda a la serra Cavallera
L’avenc del Miquelet es troba a 1.965 me-
tres d’altura, al vessant sud de la serra Ca-
vallera. Per arribar-hi cal anar fins a l’ermi-
ta de Sant Martí d’Ogassa, situada a 1.333 
metres, i seguir el camí costerut que porta 
al Taga. Actualment, el perímetre exterior 
del forat està protegit per un filat metàl·lic 
per evitar la caiguda de bestiar. La boca de 
l’avenc, de 5x4 metres, s’obre en una dolina 
i comença en una forta rampa d’uns vuit 
metres de desnivell que porta a una petita 
sala i d’aquí a la capçalera de la diàclasi que 

A quasi 2.000 metres sobre el nivell del mar també hi ha esquerdes que 
esparveren. És el cas de l’avenc del Miquelet, situat al municipi d’Ogassa, 
al Ripollès. Amb un desnivell de 99 metres, és la cavitat més fonda de 
les comarques gironines. N’hem parlat amb Francesc Gomes, un dels 
primers espeleòlegs que hi va baixar.
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La cavitat més 
fonda és a Ogassa
L’avenc del Miquelet, de 99 metres, 
és el més profund de la demarcació
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>> Estalactites macarròniques 
de l’avenc del Miquelet.

«Abans anàvem amb llums de carbur. Ara baixem 
amb llums de LED. Si calles i apagues els llums pots 
sentir amb molta intensitat el silenci i la foscor»

marca la direcció principal de la cavitat. El 
recorregut de la cova consta d’un seguit 
de rampes i pous verticals, el més profund 
d’uns quinze metres, que cal baixar amb 
corda; també hi ha passos estrets, tant ver-
ticals com horitzontals, que fan suar i es-
peternegar el més avesat dels espeleòlegs. 
Els primers quaranta metres són d’una di-
àclasi tectònica sense gaire atractiu visual, 
però a partir d’aquest punt es poden obser-
var i admirar formacions de gran bellesa, 
com estalactites macarròniques, banderes 
i flors d’aragonita d’un blanc immaculat. 
«Aquella primera vegada anàvem amb 
llums de carbur. Ara baixem amb llums de 
LED. Si calles i apagues els llums pots sentir 
amb molta intensitat el silenci i la foscor», 
comenta Gomes. Admet que de vegades, 
quan ja són fora i recorden que baixen en-
caixats a les parets, s’adonen que l’experi-
ència pot arribar a ser claustrofòbica i fins 
i tot terrorífica. «Però a dins no n’ets gaire 
conscient», assegura.

L’entrada a l’avenc se situa enmig de 
pastures, de manera que les visites dels 

espeleòlegs no són especialment ben rebu-
des pels ramaders, que es queixen que de 
vegades troben la pista forestal bloquejada 
per algun 4x4. Temen que la presència de 
vehicles aparcats en aquest punt d’Ogassa 
atregui més vehicles i perjudiqui la seva ac-
tivitat. Sigui per aquest o per altres motius, 
practicar l’espeleologia a l’avenc del Mi-
quelet de vegades requereix esforços que 
van més enllà dels que normalment suposa 
aquesta activitat. La muntanya no acostu-
ma a posar les coses fàcils, i menys encara 
si es tracta d’envair les seves entranyes. De 
fet, en el moment d’escriure aquest article 
l’entrada de la cova estava parcialment obs-
truïda. S’havia reduït a un laminador verti-
cal molt estret, situat entre la paret i un bloc 
bastant gran, no se sap si procedent d’un 
esfondrament o col·locat per algun rama-
der temorós de perdre el seu bestiar forat 
avall. Això fa perillosa i desaconsellable la 
seva visita fins que no s’hi realitzi una de-
sobstrucció segura i efectiva.

Josep Pastells és escriptor.
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