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LES EXPLORACIONS ESPELEOLÒGIQUES
A LES ILLES BALEARS:
EL PAPER DE L’SPELEO CLUB MALLORCA
per Antelm GINARD 1, 2, Pere BOVER 1, 3, Damià VICENS 1, 4 i Damià CRESPÍ 1, 5
Resum
Resum de les activitats espeleològiques dutes a terme per l’Speleo Club Mallorca, durant
a cada any, es descriuen les tasques dels socis del club relacionades amb les exploracions
espeleològiques i l’estudi del carst; també s’esmenta la relació amb la Federació Balear

Abstract

Introducció

sortides espeleològiques del club, dels anuaris
de la Federación Española de Espeleología

paper important en l’exploració de les coves a les
Illes Balears durant la segona meitat del segle

dipositat a l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats
noms de persones relacionades amb el club, la

com ara, l’Speleo Club Mallorca (SCM), el
Grup Espeleològic EST (EST), el Grup Nord
de Mallorca (GNM), la Secció Espeleològica
del Grup Excursionista de Mallorca (GEMse),
la Secció Espeleològica Associació Nova
Esmenta (ANEM) i el Grup Espeleològic de
Llubí

durant aquests anys i en entrevistes amb alguns

1
2

3

4

5

Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Ba-

El club es creà l’any 1967, desaparegué

El naixement de l’SCM
Gregori Jaume i Antoni Artigues
També cal citar entre els primers membres
del club, Miquel Trias, Baltasar Llompart i
Àngel Aparicio
L’any 1985 es tancà
Durant la primera etapa, el club tenia la seu al
Museu de Mallorca, anys en què existia una
intensa col·laboració entre els socis de l’SCM
i els arqueòlegs del Museu, entre els que cal
destacar Guillem Rosselló-Bordoy i Joan
Camps
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era necessari cap tràmit burocràtic per donar-

aquests anys, alguns clubs es van crear i van
desaparèixer en pocs temps, com ara, el primer
Equip Mallorquí
d’Espeleologia (EME), que es creà un poc
abans de l’esmentada etapa, l’any 1955, en el si
de la Societat d’Història Natural de les Balears
(SHNB), i que va tenir una durada discreta de

Primera etapa
1967
presentaren

una

comunicació

sobre

les

va celebrar a Maó, les comunicacions del qual
Figure 1: Archive of the SCM, containing a remarkable number of unpublished topographic surveys, currently
under study (Photo A. Ginard).

Àngel Ginés (GINÉS, 1993) considera que
les exploracions espeleològiques a les Illes
Balears es poden dividir en quatre etapes: la
preespeleologia, els pioners, les campanyes
espeleològiques catalanes i l’espeleologia
mallorquina convencional
et al.

et al.,
Josep
Checa
Blau i sa Fosca; la primera exploració d’aquest

Aquest any, entre altres sortides, es va visitar

l’impacte de l’espeleologia subaquàtica mallorquina.
L’SCM es va crear durant l’etapa anomenada
espeleologia mallorquina convencional (19661993), etapa considerada com el moment
culminant de l’espeleologia a Mallorca per la

Ginés (EST), Àngel Ginés (EST), Francesc Mir
Tomàs
Fortuny (SCM), Lluís Roca (SCM), Martiniano
Grup
, GGG) i Josep Antoni
Alcover (SCM) (GINÉS, 1993; GINÉS i GINÉS,
2002)
crear la Sección Española de Espeleología
(SEE) i la Secció Balear d’Espeleologia
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Figure 2: Logo of the Speleo Club Mallorca.

Figure 3: Moments before entering Cova de sa Sínia (Manacor), in 1967 (Photo archive M. Trias).

Figura 4: Tot preparant l’entrada a l’avenc d’en Corbera (EsFigure 4: Preparations for the entrance to Avenc d’en Corbera (Esporles), in 1967 (Photo archive M. Trias).

1969
Exploraciones en Mallorca. Campaña conjunta
del E.R.E. y S.C.M
L’SCM col·laborà amb l’Equip de Recerques
Espeleològiques de Barcelona (ERE) per
completar el descens de l’avenc des Travessets
(Artà) i també l’avenc del Pla de les Basses

1970
de les investigacions acomplides sobre els
canvis de nivell del Mediterrani (APARICIO i

Vicente García-Delgado

1971

cova des Pont (Manacor) (TRIAS i MIR, 1977)
i de la cova de Cornavaques (Pollença), tasca
per la qual col·laboraren quatre grups: EST,
GNM, SCM i Grup Espeleològic FOSQUERS
(FOSQUERS) (GINÉS et al.,

Figura 5: Avenc de na Boira (Esporles), any 1967 (Foto arxiu
Figure 5: Avenc de na Boira (Esporles), in 1967 (Photo archive M. Trias).
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L’any 1972, Francesc Ripoll

a l’arxipèlag de Cabrera, concretament a les
la primera campanya en aquestes illes d’un

(Pere González)

et al.,
A Barcelona es va celebrar el II Simpòsium

l’avenc de na Boira (Esporles), l’any 1967 (Foto
Figure 6: Installation of the electron rolling ladder, at Avenc
de na Boira (Esporles), in 1967 (Photo archive M.
Trias).

1972

d’aquest treball, només se citaran algunes de
A l’any 1972, de manera independent, l’SCM
i l’Espeleo Club de Gràcia (ECG) del GGG
per l’SCM l’any següent (MIR i TRIAS, 1973) i

Figura 7: Preparatius per a l’exploració de l’avenc des TraFigure 7: Preparations for the exploration of Avenc des Travessets (Artà), in 1967 (Photo archive M. Trias).
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per l’Escola Catalana d’Espeleologia, en què
els grups mallorquins, com ara, GNM, EST i
SCM, presentaren diverses aportacions, que

de l’Inventari Espeleològic de Mallorca,
que contenia un total de 338 cavitats (GINÉS

1973
Aquest any se celebrà a Mataró el III
Simpòsium d’Espeleologia que es dedicà a la

presentaren un treball en què descriuen la
cova de sa Campana (Escorca), la gènesi i
d’aquestes contribucions publicades al simpòsium, ens permet destacar un seguit
d’espeleòlegs que en representen l’espeleologia

l’EST, el GNM, el Grup Espeleològic Ahlbaida

entre l’EST i l’SCM (GINÉS i GINÉS, 1974);
les visites a aquesta cova permetrien iniciar
l’estudi dels paleonivells marins plistocènics,

Bernat Quintana de l’EST; i Miquel Trias, Tomàs
l’SCM (GINARD et al.,

les investigacions s’exposaren en el II Congrés
Nacional d’Espeleologia, que es va celebrar a

subaquàtiques de la cova Marina des Pont
immersió en un dels llacs de les coves del Pirata

L’SCM i l’EST exploraren algunes cavitats

El mes de desembre tingué lloc el primer
per la Delegació Balear del Comitè CatalanoFigura 8: Descens amb escala a la cova de ses Sitjoles
(Campos), també coneguda com a pou de Can

eren socis del club: Catalina Nadal, Guadalupe
Pulido, Francesc Ruiz, Josep Sitjar i Jaume
Xaubet

Figure 8: Ladder descent at the Cova de ses Sitjoles (Campos), also known as Pou de Can Carro, in 1973
(Photo archive M. Trias).
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Figura 9: Cova d’en León (Ciutadella de Menorca), any 1973
Figure 9: Cova d’en León (Ciutadella de Menorca), in 1973
(Photo archive M. Trias).

Aquest any tingué lloc la III assemblea
espeleològica mallorquina en la qual es va
constituir una comissió per a la creació d’una

entre els dies 19 al 23 d’abril a la Cova de sa
Campana, amb una participació molt nombrosa

Grup
Espeleològic Mallorquí
(Grup Espeleològic Orígens
Organització Espeleològica
Mallorquina

1974
Pinar (Alcúdia), treball que publicà un any més
tard Miquel Escudero (ESCUDERO, 1974)

barranc d’Algendar (Menorca), estudi que
abraçarà 3 campanyes durant els anys 1973,

9), la cova de ses Sitjoles o Pou de can Carro

A la Delegació a Balears del Comitè
Catalano-Balear
d’Espeleologia
(CCBE)
tingueren lloc les primeres eleccions i Miquel
(GINÉS et al.,
32

A l’arxiu Miquel Trias es troba dipositada
una agenda (AGENDA, 1974) de les sortides de
camp de l’SCM de l’any 1974; totes les dades
de l’any 1974, que vénen a continuació, sense
Devers l’any 1974 les cavitats inèdites
començaren a minvar en comparació als anys
passats (GINÉS et al.,
compte que la segona relació, que es publicà
aquest any, al Bolletí de la SHNB, de l’Inventari
Espeleològic de Mallorca (ENCINAS et al.,
que gairebé doblava la de la primera recopilació
publicada l’any 1972 (GINÉS i TRIAS, 1972),
Trias (SCM), i en el que també col·laboraren
Miquel Escudero (FOSQUERS), Pere Llobera
(ORÍGENS) (GINÉS et al.
Aquest any es va celebrar a Barcelona

el IV Simpòsium d’Espeleologia, dedicat a la
la cova de sa Guitarreta (Llucmajor) (MIR, 1974);
cova (es va publicar a FORNÓS et al., 1989), si
a una vintena de metres de l’entrada (GRÀCIA,
Moyà (EST) publicaren un treball de l’avenc de
na Corna (Artà), en el que descriviren la troballa
per primera vegada per membres de l’EST un

d’aquest pioner de l’espeleobusseig (GRÀCIA i
CLAMOR, 2001; GRÀCIA et al.,

El mes de març, visitaren l’avenc des Gel
(Escorca): Assumpció Juaneda
Carmen Vázquez i
subaquàtica de la cova de sa Gleda (Manacor),
un gran dipòsit de gel (GINÉS et al.
Bernat Torres
i Lourdes Mazaira

-

Figure 10: Exploration and surveying tasks at Cova de sa
Teulada (Santa Margalida), in 1974 (Photo archive M. Trias).
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TRIAS i SANTANDREU, 2004, per a més detalls
de les ratapinyades per part d’alguns membres
de sa Guitarreta (Llucmajor) i a la cova de ses
Francesca Comas

de sa cova de sa Teulada (Santa Margalida)
Francesc Moll
mateix mes, tingué lloc una campanya a Eivissa i
juntament amb Margalida Guilabert i Miquel
Àngel Femenias, campanya en la que es van

un cap de setmana de maig l’avenc des Picarol

cova de Santa Agnès (Sant Antoni), cova de sa
Baixada (Formentera), cova de sa Mà Peluda
(Formentera), cova des Riuets (Formentera),
cova de sa Fresca (Formentera), cova de ses
Mamelles (Formentera) i la cova des Forçats
(Formentera); en particular a Formentera,
i
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les

importants

troballes

arqueològiques

a la cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia), a les que
GNM, tots ells acompanyant a John S. Kopper i
C. Young
Joan Seguí

l’illa de Menorca, Campanya Algendar 74, en la

entre d’altres, l’avenc d’Algendar (Ferreries), cova
den Curt (Ferreries), cova Na Llarga (Ciutadella
de Menorca), coves de Son Angladó (Ciutadella
de Menorca), cova de sa Rata (Ferreries) i cova
de sa Punta des Barco (Ferreries) i juntament
ara, la cova Murada (Ciutadella de Menorca),

qual es varen collir ossos, amb la participació de
ossos de Myotragus

es varen visitar Ses Coves Petites (Capdepera)
i es va recollir material paleontològic de l’avenc
de na Corna (Artà), tasques en què participaren

treure mostres de sediments de la cova de sa

Figura 11: Cova de na Mitjana
(Capdepera), any 1975 (Foto arxiu
Figure 11: Cova de na Mitjana
(Capdepera), in 1975 (Photo archive M. Trias).
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s’explorà la cova de s’Arena (Inca), on s’inicià la

de biologia a l’avenc d’en Corbera (Esporles),

Figura 12: Cova Figuera (Manacor), any 1977 (Foto arxiu

diverses sortides bioespeleològiques a l’avenc
d’en Corbera (Esporles), en les quals participaren

Figure 12: Cova Figuera (Manacor), in 1977 (Photo archive
M. Trias).

cova des Pas de Vallgornera (Llucmajor) per a
A Madrid es va celebrar el III Congrés Nacional
el número 1 de la publicació Endins, mitjà que
permetrà donar a conèixer les activitats dels
espeleòlegs balears; dissenyaren el logotip de la
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cova marina des Pont (Manacor), la cova des
Fumassos (Manacor) i la Pedrera de s’Ònix

Figura 13: Cova de Can Bordils o dets Amagatalls (Mana-

(CRESPÍ et al.

Figure 13: Cova de Can Bordils o dets Amagatalls (Manacor), in 1980 (Photo archive M. Trias).

Aquest any, el nombre de socis del club era de

1975
A l’arxiu Miquel Trias es troba dipositada
una agenda (AGENDA, 1975) de les sortides de
camp de l’SCM de l’any 1975; totes les dades
de l’any 1975, que vénen a continuació, sense

de dues cavitats mallorquines, cova de Canet
(Esporles) i cova de sa Campana (Escorca), que
Es creà el Comitè Balear d’Espeleologia

presentà una comunicació sobre dues cavitats
del Barranc d’Algendar: cova Murada i cova
d’en León, ambdues a Ciutadella de Menorca

les coves de Son Bauçà (Palma) i de Son Mallol
recollida de restes paleontològiques a l’avenc
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(Pollença), cova de l’Aigua (Pollença), Engolidor

El mes d’abril començà amb una visita

l’SCM, a la reunió de constitució del CBE, a cala
mes acaba amb una visita de reconeixement i

paleontològica a la cova des Mirador (Escorca),

Figura 14: Avenc d’en Corbera (Esporles), any 1977 (Foto
Figure 14: Avenc d’en Corbera (Esporles), in 1977 (Photo
archive M. Trias).

i recolliren ossos de l’avenc de sa Marineta o
també la recollida d’ossos a la cova de can Millo

sortida paleontològica a la cova del Corral des

Figura 15: Carnets d’espeleòleg dels anys 1981 i 1982 de
Francesc Gràcia, un dels socis de la primera etaFigure 15: Federative caver cards of the years 1981 and
1982 of Francesc Gràcia, one of the members of

exploraren: avenc de les Cireretes de Pastor
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of Endins.

cova de sa Guitarreta (Llucmajor) i varen anar
al torrent de sa Fosca en sortida pel torrent
marès i de Hypnomys a la cova de ses Sitjoles

mostres a la cova de na Mitjana (Capdepera)
Josep Maria Palou, visitaren la
Durant el mes d’agost, es van visitar les
coves de cala Varques (Manacor) i la cova Marina

cova des Torrent de Cúber (Escorca), en aquest
Figura 16: Avenc de sa Moneda (Calvià), any 1987 (Foto
Figure 16: Avenc de sa Moneda (Calvià), in 1987 (Photo archive M. Trias).

Magraner (Manacor) i també van visitar la cova
de cala Varques A (Manacor) i la cova Marina

Figura 17: Exploració a la cova
de sa Campana (Escorca), l’any
Figure 17: Exploration of Cova
de sa Campana (Escorca), in
1987 (Photo archive M. Trias).
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que es va dedicar aquesta vegada a la temàtica
del Quaternari; l’SCM presentà un treball de

Speleon

1976

Figura 18: Cova de les Rodes (Pollença), any 1987 (Foto
Figure 18: Cova de les Rodes (Pollença), in 1987 (Photo archive M. Trias).

El mes de setembre començà amb la
va

tenir

lloc

l’assemblea

d’espeleologia,

A l’arxiu Miquel Trias es troba dipositada
una agenda (AGENDA, 1976) de les sortides de
camp de l’SCM de l’any 1976; totes les dades
de l’any 1976, que vénen a continuació, sense
Francesc Mir, de l’SCM, l’any 1976, acabà
un estudi que va a dur a terme els anys 1973,

Dolors Juan
A principis d’any, visitaren l’avenc del Pla de

Escudero, juntament amb membres de l’EST,
sa Campana (Escorca), juntament amb altres
la cova de Can Bajoca (Mancor de la Vall), per
Es va visitar l’avenc des Gel (Escorca), pels

(Campanet) i les coves de ses Barrequetes

per la SHNB i la Fundació Dragan durant les
quals es visitaren les coves del Drac (Manacor)
i la cova de sa Gleda (Manacor), jornades a les

visitaren l’avenc de l’Hospital (Santa Maria
Figura 19: Restes d’un ase a la cova de sa Torre (Sant Llo-

companys irlandesos, visiten la cova de les
A Barcelona, durant el mes de desembre,
se celebrà el V Simpòsium d’Espeleologia,
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Figure 19: Skeletal remains of a donkey at Cova de sa Torre
(Sant Llorenç des Cardassar), in 1987 (Photo archive M. Trias).

Durant el mes de juny es va visitar la cova de
sa Llumeta (Illa des Conills), amb els companys

lloc una campanya a l’illa de Menorca: es va
Llarga, ambdues a Ciutadella de Menorca, tasca
i es va recollir material a la cova des Coloms i a
la cova Polida, ambdues a Mercadal; en aquest
Figure 20: Cova des Jai Mora o des Gegant (Alaró), in 1987
(Photo archive M. Trias).

El mes de març començà amb una sortida
cavitat de la qual es recolliren ossos, es visità
la cova de s’Algar (Artà) i s’explorà la cova de
visitaren amb un grup d’alumnes, la cova des
Coloms (Artà), una gran balma d’origen càrstic
amb una galeria i una part del pis amb bretxa,

Mir acompanyà un grup català de la Secció
d’Investigació i Recerca Espeleològica de la
Unió Excursionista de Catalunya (SIRE-UEC)

Moro i la cova Marina des Pont, ambdues a

Durant el mes d’abril s’explorà, s’inicià

Secció
d’Investigacions Espeleològiques (SIE) del
Centre Excursionista Àliga (CEA) a diverses
Guitarreta (Llucmajor) i cova de ses Sitjoles

-

juntament amb companys de l’EST, exploraren
la cova de s’Olla (Andratx) on van recollir
quilòpodes, Hypnomys i Myotragus

.
Figure 21: Cova des Xots (Manacor), with the water level 11
m above the usual one, in 1989 (Photo archive
M. Trias).
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Figura 22: Asplenium scolopendrium,
al clot des Sero (Calvià), any 1988
Figure 22: Asplenium scolopendrium,
at Clot des Sero (Calvià), in 1988
(Photo archive M. Trias).

1977
L’SCM publicà un treball sobre les coves
i MIR, 1977), treball on descrivien una sèrie de
Cristòfol Payeras,
Javier Metola, Jaume
Damians
J. Xiviell
Ripoll i també alguns espeleòlegs del Grup

les cavernes del cap de Barbaria (Formentera)
troballa arqueològica a la cova de Son Ganyada,

Figura 23: Exploració a la cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia)
Figure 23: Exploration of Cova de sa Bassa Blanca (Alcúdia)
in 1992 (Photo archive M. Trias).
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Jaume Rosselló
la cova des Fum (Sant Llorenç des Cardassar)
uns ossos que posteriorment s’atribuiran a M.
antiquus
El mes de març, el Comité Nacional
Federación Española de Montañismo (FEM),
també eren socis del club: Bartomeu Carbonell,
Fernando Cerdà, Carlos Fernández, Joan
Ferrer, Vicenç Ferrer, Javier Mazaira, Antoni
Pujol i Vicenç Sastre
Aquest any, a Eivissa, es creà el Grup
Espeleològic de les Pitiüses (GEP) i a
Mallorca es creà també la secció d’espeleologia
de l’Organización Juvenil Española (Voltors-

Figure 24: Inauguration of the Conference The karst, natural
heritage of the Balearic Islands. From left to right:
Francesc Gràcia, Vice-president of the FBE; Miquel
J. Deyà, General Director of Universities, Research
and Knowledge Transfer; Montserrat Casas, Chancellor of the UIB; Antoni M. Grau, President of the
SHNB; and Pere Bover, President of the SCM (Photo D. Vicens).

1978

ara, de la cova de sa Germaneria
l’avenc d’Alcanella (Escorca), de
l’Estació i la cova dels Moscards
la cova de sa Torre i l’avenc de la

Francesc Gràcia, vicepresident de la FBE; Miquel

(Calvià), de
la cova de
(Pollença) i
Gruta (Sant

S’incorporaren al club: Gabriel Sánchez
i Margarita Sánchez
s’incorporà Miquel Escudero, procedent del grup

1979

(GINÉS et al.
Aquest any es publicà una nova recopilació
de l’Inventari Espeleològic de les Balears, que
Eivissa i Formentera (TRIAS et al

Figure 25: Logo of the Conference The karst, natural heritage of the Balearic Islands.
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nombre de socis del club era de 27 (ANUARIO
Francesc
Gràcia, actual director de l’Endins, el carnet del
part del club: Alfonso Barba, Antoni Escudero,
Isabel Frade, Joana Lliteras, José Martínez,
Josep Francesc Ramos, Margalida Maria
Roca, Bernadí Roig i Jaume Ripoll
eleccions a la Secció Balear d’Espeleologia, de

1981
publicaren el llibre Les Quimeres del Passat
(ALCOVER et al
coneixements disponibles sobre els vertebrats
plio-quaternaris de les nostres Illes, emprant,
Figura 26: Disseny de les camisetes de l’SCM, amb motiu

a Eivissa amb l’objecte de prospectar jaciments
Figure 26: Design of the SCM T-shirts to celebrate the 45th
anniversary of its foundation (1967-2012).

ceràmiques de la cova des Diners (Manacor)

jaciment islàmic de la cova de Can Bordils o
dets Amagatalls (Manacor) (TRIAS, 1981), a la

el nombre de socis del club era 23 (ANUARIO
part del club: Joan Amengual, Joana Barrera,
Ramiro Carbonell, Guillem Mesquida, Isabel
Ramis i Francesca Simó

1980

Sebastià Ambrós, Catalina Luis, Miquel
Pascual i Josep Torres

1982
Finalment es pogué crear la FEE i la SBE

Es visità la cova de Can Bordils o dets
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Com a conseqüència d’això, se celebraren
eleccions en el si de la Federació Balear
d’Espeleologia (FBE), de les quals en resultà

Alcover i el nombre de socis del club era 7

1984
Menorca, la principal tasca de les quals era
tasca que també va abastar l’arqueologia i la

-

Alcover i el nombre de socis del club era 7
Antoni Trias també
Figure 27:Josep Antoni Alcover, on the left, just before the
beginning of the lecture given at Club Diario de
Mallorca, organized by SCM and Diario de Mallorca. Vicenç Pla, on the right, who introduced the
speaker to the audience (Photo A. Ginard).

1985
darrers treballs de la primera etapa, el glossari
de terminologia espeleològica i càrstica (TRIAS,

Anys de transició
i descriviren la cova de ses Gerres (Escorca) i

L’any 1985 l’SCM desaparegué com a club
espeleològic; si més no, els pocs membres que
quedaven al club continuaren en actiu però es

cas sobre el jaciment islàmic de la cova de Can
Bordils o dets Amagatalls (Manacor) (TRIAS,

En el moment de la desaparició, alguns
dels integrants de l’SCM continuaren en actiu,

nombre de socis del club continuava minvant i ja

tornaren a l’SCM, l’any 2009, moment de la
l’SCM, aquests autors continuaren la seva tasca

1983
d’Albarca, Sant Antoni, Eivissa) i el resultat no es
Del 30 de març al 5 d’abril, membres de
qual
n’obtingueren
abundants
materials
paleontològics, especialment a la Grotta de Su

Nova etapa
2009
Pere Bover, Antelm Ginard,
Mateu Vadell i Miquel Àngel Barceló, del grup
EST, i Damià Crespí i Damià Vicens, del grup
la primera junta directiva d’aquesta nova
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on destacà la cova-avenc de na Boira (CRESPÍ
et al.
Trias) aportà noves dades sobre les cavitats
litorals de cala Falcó-cala Varques (Manacor)
(GRÀCIA et al.
una sèrie de cavitats de la Macaronèsia (TRIAS
et al.
de l’excavació, i altres paleontòlegs de l’IMEDEA
excavaren a la cova des Pas de Vallgornera
juntament amb altres espeleòlegs i arqueòlegs,
publicaren un estudi de la cova de sa Tossa Alta
et al.
El nombre de socis de l’SCM era de 12

2011

(Vicepresident),

Antelm

Ginard

(Secretari),

A principi d’any, es va substituir el vocal del
club, càrrec que passà a ocupar Vicenç Pla
Durant el 2011, l’equip de treball de na

Alguns dels membres de la primera etapa de
Damià Jaume
d’altres clubs i altres, en canvi, no estaven
El carst, patrimoni natural de les Illes Balears

2010
Durant aquest any continuà l’exploració i

altres integrants d’altres grups (EST, GNM,
GEMse), exploren la serra de na Burguesa

documental, una taula rodona sobre protecció i
conservació de cavitats i la visita a tres cavitats
del Llevant de Mallorca: cova Genovesa, coves
presentaren 5 treballs: GINARD et al. (2011),
VICENS et al.
es varen publicar al número 35 de l’Endins, que

amb altres naturalistes presentaren un treball
Burguesa (GINARD et al.
espeleològica a Son Boronat-L’Hostalet (Calvià),
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En aquest any l’SCM comptava amb 19

Aquest any es creà un nou grup
d’espeleologia, el Grup d’Activitats de Muntanya

2012

El nombre de socis era de 21, dels quals 19

2013
Continua
l’exploració
i
catalogació
espeleològica de la serra de na Burguesa, en

cosa va provocar la convocatòria d’eleccions
unanimitat i la nova junta quedà constituïda de

Ses Salines continuen sent objecte d’exploració;

Damià Vicens (Vicepresident), Antelm Ginard
(Secretari), Vicenç Pla (Tresorer) i Francesc
Esportiu Dimonis Muntanyers (CEDM), que té la

de la cavitat anomenada cova Novella de na
Llebrona (Manacor), cavitat que es va descobrir
a conseqüència de les obres dutes a terme a la

David García, publicà un article sobre
el Rhinolophus ferrumequinum a la revista
Barbastella (GARCÍA et al.
Una breu
història dels darrers 6 milions d’anys a les
Balears, al Club Diario de Mallorca, a Palma,

Recentment, el mes d’octubre, alguns
el jaciment Na Burguesa 1, jaciment d’origen
aportar aquest jaciment serà de vital importància

relacionades amb les seves recerques (veure
BOVER et al., 2013; GINARD et al
VICENS et al

illes durant la dessecació de la Mediterrània a
causa de la crisi Messiniana (VICENS et al
costanera de Llucmajor, concretament de la

Les ratapinyades
cavernícoles
El nombre de socis actual és de 15, dels

L’SCM col·laborà amb el GNM en les

importància, cal destacar es Dolç, cavitat litoral
materials plio-quaternaris i que té un recorregut
et al
entrades de la cavitat i una més que es trobava

La Federació Balear
d’Espeleologia
des de l’any 1972, de les primeres estructures
Delegació Balear del CCBE, el CBE, la SBE i la
presidents des de l’any 1972, any en què es
va crear la Delegació a Balears del Comitè
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Any

Presicent

Club

Annex

1972

CCBE

Àngel Ginés

EST

1973

CCBE

Miquel Trias

SCM

1975

CBE

Miquel Trias

SCM

CBE

Comitè Balear d’Espeleologia

1980

SBE

EST

CCBE

Comitè Catalano-Balear d'Espeleologia

1981

SBE

EST

CEA

Centre Excursionista Àliga

1982

FBE

EST

CEDM

Club Esportiu Dimonis Muntanyers

1985

Comissio Gestora

EST

CNE

1985

FBE

EST

EBE

Escola Balear d’Espeleologia

1988

FBE

EST

ECG

Espeleo Club de Gràcia

1992

FBE

Antoni Merino

EST

EME

1996

FBE

Antoni Merino

ANEM

ERE

Equip de Recerques Espeleològiques

2000

FBE

Antoni Merino

ANEM

EST

Grup Espeleològic EST (Euntes Sub Terram)

2004

FBE

GEP

FBE

Federació Balear d'Espeleologia

2008

FBE

Guillem Mulet

GELL

FEE

2012

FBE

Guillem Mulet

GELL

Table 1: Presidents of the Federació Balear d’Espeleologia.

ANEM

Secció Espeleològica Associó Nova Esmenta

FEM

Federación Española de Montañismo

FOSQUERS

Grup Espeleològic Fosquers

GAME

Grup d’Activitats de Muntanya i Espeleologia

GEAH
GELL
GEM

primera etapa del grup, etapa en la qual va ser

GEMse

Secció Espeleològica del Grup Excursionista
de Mallorca

GEP

Grup Espeleològic de les Pitiüses

GGG

Agraïments
Els autors volem agrair a les persones
article, molt especialment a Miquel Trias, Àngel

GNM

Grup Nord de Mallorca

IMEDEA

Institut Mediterrani d'Estudis Avançats

OEM
ORÍGENS
SBE

Secció Balear d'Espeleologia

SCM

Speleo Club Mallorca

SEE
SHNB

Societat d’Història Natural de les Balears

SIE

Secció d’Investigacions Espeleològiques

Secció d’Investigació i Recerca EspeleolòSIRE-UEC
gica-Unió Excursionista de Catalunya

Dedicatòria
Volem dedicar aquest article als socis i
col·laboradors de l’SCM, que durant aquests
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UIB

Universitat de les Illes Balears

2º Simpósium de Metodología
Espeleológica.
costaneres del llevant i migjorn de Mallorca (Mediterrània
Les
quimeres del passat. Els vertebrats fòssils del Plio-Quaternari de
les Balears i Pitiüses

Subterránea,

coneixement del gènere Hypnomis BATE 1918 i dels seus
ANUARIO DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA
ANUARIO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA

In:
VI Jornades de Medi Ambient de
les Illes Balears. Ponències i Resums

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears
Geol. y Biol “Karst”, 20-21:
Endins, 35 /
Mon. Soc. Hist. Nat. Balears

In:
VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i
Resums

cova des Coral·loides de la serra de na Burguesa al MNIBIn:
VI
Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i
Resums

Endins

Endins
Endins, 35 /

Endins
Endins, 4:

Mon. Soc. Hist. Nat. Balears
X Congreso Nacional de

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 19:

Arqueología
Endins, 2:

Endins
4t Simpòsium
d’Espeleologia

Endins

Endins
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella

Endins
3r Simpòsium
d’Espeleologia

In:
VI Jornades de Medi Ambient de les Illes
Balears. Ponències i Resums

Endins
Endins
Endins

Endins, 35 / Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 17:
Endins

Endins
Endins, 1:

Endins
Endins

Actas XIII Congreso
Nacional de Arqueología, Huelva, 1973
Boll. Soc. Hist. Nat.

Endins

Balears
Endins

Endins
Boletín SEDECK

Endins
Endins, 7: 63-

Endins, 14Endins

Endins
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Endins
Endins
Quaderns de Ca la Gran Cristiana,
Institut d’Estudis
Eivissencs, Estudis breus,

Activitats mineres a la serra de na Burguesa (Illa de Mallorca):
pedreres d’àrids, pedreres de roques ornamentals, obtenció de
In:
VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears.
Ponències i Resums
In:
VI Jornades de Medi
Ambient de les Illes Balears. Ponències i Resums

Endins
Endins
Endins

per l’Speleo Club Mallorca, a la serra de na Burguesa (Serra
In:
VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears.
Ponències i Resums

Endins
Endins
Els torrents clàssics de la serra de
Tramuntana
Endins, 34:
de les coves de sa Mola (Formentera) i de la seva importància
Endins

Catalogació del patrimoni de la mineria de guix a la serra de
In:
VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Ponències i
Resums
Endins, 35 / Mon. Soc. Hist. Nat. Balears
Endins

Endins
Endins, 35 /
Mon. Soc. Hist. Nat. Balears
Endins

Subterránea,
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