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Descripció de l’avenc

Municipi: Odèn
Comarca: Solsonès
Terreny: Conglomerats oligocènics.
Coordenades UTM (Datum: ED 50)
X: 375589
Y: 4664166
Altitud: 1.175 m

Montserrat Ubach baixant per la canal que porta a 
l’avenc (2014). Fotos : J. Lloret.

Boca superior, de forma ovalada (dreta de la imatge) 
penjada al mig del single conglomeràtic. 

Imprescindible cordes, 
equip de descens, 
preparació i 
coneixements

Segueix un 3er pou (Pou de la Xineta) de 22 
metres. El nom fa referència a un gran bloc que va 
caure durant la primera exploració.

Una petita galeria desemboca lateralment al 4rt pou, 
de 12 metres, al qual també si arriba des d’una gran 
finestra a la que s’accedeix remuntant 4 metres des 
de la base del 3er pou.

Aquesta nova vertical dóna sobre un gorg i ens 
porta a una gatera de cinc metres de llarg, a la cota 
-118. A partir de la gatera la cavitat rep el nom de 
Via Rostand-Subils, en agraïment als dos esforçats 
espeleòlegs que van desobstruir-la.

Un petit ressalt de tres metres va a parar a una 
galeria que condueix a una sala plena de blocs 
entre els quals s’obren les dues boques del 5è pou, 
de 22 metres, nomenat Pou de les Perles per 
contenir la més gran acumulació de pisòlits o perles 
de les cavernes. D’aquí accedim al 6è pou, de 23 
metres, amb un replà a -14 metres. Al fons, una 
gran finestra situada a 4 metres sobre la base, 
comunica lateralment amb la via Josep Subils.

Habitualment els espeleòlegs entren per la boca 
inferior de l’avenc, que s’obre al mig del penya-
segat, des d’on es pot pujar a una saleta superior 
(Cambra Ramon de Cavallera) que comunica a 
l’exterior. Per accedir a l’avenc cal baixar per una 
canal que s’acostuma a equipar amb cordes per a 
facilitar el transport del material imprescindible pel 
descens. 

La boca inferior dóna a una rampa que porta a la 
capçalera del primer pou, una vertical de 27,40  
metres de secció circular. En la seva base una 
curta galeria desemboca al Pou dels Replans, de 
27,70 metres, esglaonat en tres trams, però que es 
poden sortejar i baixar directament. 
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Finalment, el 7è pou de 25 m ens porta, amb una  
successió de ressalts, al final de la cavitat. Un 
pouet d’un parell de metres, per on es perd l’aigua, 
és la cota màxima de l’avenc: 202 metres de 
profunditat.

Pou de les Perles. Un descens aeri i espectacular.      
Foto: V. Ferrer.

seixanta a Odèn i altres municipis de la comarca i 
que es van perllongar tota una dècada. L’avenc 
Montserrat Ubach va ser l’èxit més notable. 

Espeleòlegs que hi van participar:

Montserrat Ubach, Carme Tarrés, Josep Ubach,  
Josep Subils, Joan Pintó, Antoni Arnal, Ferran 
Godoy, Oleguer Escolà, Joan Senent, Joan Antoni 
Raventós, Esteve Petit, Edmond Armisen, Benet 
Poderós, Bernat Cuevas, Manel Soriano, Antoni 
Torné, Enric Oltra, Fèlix Alabart, Emili Sabaté, 
Carles Rostand, Jaume Rostand, Francesc Porta, 
Francesc Sas, Neus Sayol, Jordi Amat, Emili 
Debenat, Vicenç Llurba, Xavier Molas, Joan 
Boronat, Ramón López i Manel Piqué.

Una via explorada el 
1964 que no es va 
topografiar fins el 2014 

L’avenc té un parell de vies laterals: una que surt 
de dalt de tot (Espeleo Club de Gràcia) i una altra 
del 5è pou (Josep Subils).

Via Espeleo Club de Gràcia

Al final de la rampa d’entrada, just a la capçalera 
de la primera vertical de l’avenc trobem, a 
l’esquerra, un passamà de nou metres que ens 
permet accedir a la via que porta el nom dels seus 
descobridors.

Una gatera de sis metres ens porta a una sala 
molt concrecionada d'on surt un pou de 34,50 
metres. Als 4 metres trobem un replà que dóna 
pas a un pou lateral de 8,50 metres seguit per un 
parell de ressalts que ens porten a una petita sala 
impracticable. 

Seguint baixant pel pou principal, passem a 25 m 
per un segon replà. Al fons trobem un seguit de 
ressalts fangosos i passos estrets, on van haver 
de fer-se diverses desobstruccions, que baixen 
cap a dos punts finals a -80 i -83 metres de 
profunditat. Aquesta via discorre independent de la 
resta de l’avenc. 

Via Josep Subils

Per accedir-hi  cal baixar uns 8 metres per la 
primera boca del 5è pou fins un replà a -128. Ens 
arrosseguem uns pocs metres per un balcó sobre 
el pou fins una petita finestra a la paret. És la 
capçalera d’aquesta via lateral de 70 metres que 
baixa directa fins el fons de l’avenc, primer en 
vertical i desprès en pendent. Aquesta via que va 
ser totalment explorada el 1964, no va ser 
topografiada fins el 2014 per la SIS de Terrassa.

L’Operació Solsonès 

Es va nomenar Operació Solsonès a les 
campanyes espeleològiques efectuades els anys
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Grups i entitats Operació Solsonès

Com organitzadors: EDES (Equip d’Exploracions 
Subterrànies del Centre Excursionista de la 
Comarca de Bages de Manresa), EDECA (Equip 
d’Espeleologia del Centre Aragonès de Barcelona) 
i ERE (Equip de Recerques Espeleològiques del 
Centre Excursionista de Catalunya). 

Com grups convidats: SIRE (Secció 
d’Investigacions i Recuperacions Espeleològiques 
de la UEC de Sants). GIE (Grup d’Investigacions 
Espeleològiques del Centre Excursionista de 
Gràcia). SAS (Secció d’Activitats Subterrànies del 
Club Gimnàstic Barcelonès). GIS (Grup 
d’Investigacions Subterrànies de la Cooperativa 
Pau i Justícia). RES (Club Excursionista Pirenaic) i 
SES (Secció d’Exploracions Subterrànies del Club 
Esquí Puigmal).

Altres grups 

1985. Espeleo Club de Gràcia. Via Espeleo Club 
de Gràcia.

2014. Secció d’investigacions Subterrànies del 
Centre Excursionista de Terrassa. Topografia Via 
Josep Subils.

Inserció al calendari de visites de l’avenc.

L’avenc ha estat Declarat "Espai d'Interès 
Geològic de Catalunya" per la seva importància 
geològica, històrica i patrimonial, màxima distinció 
que atorga la Generalitat al patrimoni natural 
català. També és objecte d’estudi del Projecte de 
recerca bioespeleològica Francesc Español, amb 
autorització especial de la Generalitat de 
Catalunya. 

Per baixar-hi cal obtenir la certificació d’inserció en 
el calendari oficial de visites que expedeix la 
Comissió per a la Protecció de l’avenc Montserrat 
Ubach i l’entorn. 

www.avencmontserratubach.cat  
avenc@montserratubach.cat

Esquerra: Pou de la Xineta. Finestra vista des de 
la base de la vertical de 22 metres.

Inferior: Via Espeleo Club de Gràcia.

Fotos: V. Ferrer.


