I PREMI GORGES DE
NÚRIA
2019
Exploració, equipament i descens dels barrancs,
rases i rieres de l’Altiplà de Capolat (Baix
Berguedà)
ESPELEO GRUP ANOIA - EGAN

I PREMI GORGES DE NÚRIA

1

INTRODUCCIÓ
LA INVISIBILITAT DE MOLTS ESPAIS
Geogràficament, el que més atreu la nostra atenció i el primer que visualitzem a l'apropar-nos amb el
vehicle en direcció nord a la població de Berga, és la Serra de Queralt amb els Rasos de Peguera al darrera.
A la vessant esquerra del pantà de la Baells apareix la Serra de Catllaràs i el carenat del Picancel. I a la
nostra esquerra, a l'oest, on mai ens fixem, hi trobem el fins fa quatre dies invisible altiplà de Capolat. Això
feia que les visites a aquests cingles fossin esporàdiques i llunyanes en el temps.
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Quan ens vam decidir a apropar-nos a investigar, era la primavera de 1995. D’aquesta zona tant sols teníem
coneixement del descens del Sallent del mal Pas, a l’oest.
D’aquelles primeres investigacions van sortir dues gorges ben excavades i amb aigua estancada. Són les
RASES DE TRASSERRA I DE RUNERS. La primavera de 1997 en Xavi Vidal s’esgarria per l’ample engorjat del riu
de l’Aigua d’Ora, baixant per la Rasa de la Frau de Vilella, quan el 27 d’abril de 1997, durant l’aproximació a
la capçalera de la Frau, fa la descoberta de l'amagada fondalada de la RASA DE CAN CATRIQUES, de la qual
efectua el seu reconeixement, decidit a tornar amb més companys degut a la gran envergadura del descens.
Passats uns anys, l’1 de octubre de 2010 hi tornem, baixant el TORRENT DE L’ESPUNYOLA O RASA DE FOUBES.
A la primavera de 2011 repetim la visita a l'altiplà de Capolat, aquest cop explorant la RIERA DE BELLÚS O CAL
GRAU, la qual repetirem i reequiparem el gener de 2018. El 9 d’abril del 2017 una bona colla de EGAN baixem
la RIERA DE CLARÀ, amb diferència, la més maca d’aquestes cingleres. L’octubre d’aquest mateix any 2017
baixem la RASA DE REGATELL i a finals del 2018 comencem a reequipar la RASA DE CAN CATRIQUES.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA

A l’oest de Berga i adossada als peus de les serres de Queralt i Peguera, trobem un remarcable planell enlairat,
plataforma estructural soscavada per una primera fase d’erosió intensa, transportant les toves argiles a la
plana, anomenada avui, el BAIX BERGUEDÀ. Els cims al voltant de Capolat no sobrepassen els 1.400 metres i
estan constituïts per diverses capes horitzontals de conglomerats terciaris pertanyents ja, a la Depressió
Central.
D’est a oest, un seguit de cingleres conformen un mur frontal, les de Coforb, Sant salvador, el Cingle de Malla,
el de Capolat i el llarg cingle de Taravil, mostrant una munió d’esgarrapades erosives ben visibles.
Els clots, Rases i Rieres estan orientades majoritàriament de nord a sud i sud-est, exceptuant la RASA DE CAN
CATRIQUES orientada de sud-est a nord-oest i vessant les seves aigües al riu d’Aigua D’Ora.
D’est a oest, estan representades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RASA DE REGATELL
RIERA DE BELLÚS O DEL GRAU
RIERA DE CLARÀ
BARRANC DE L’ESPUNYOLA O RASA DE FOUBES
RASA DE TRESSERRA
RASA DE RUNER
RASA DE CAN CATRIQUES
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DESCRIPCIÓ I TOPOGRAFIES DELS DESCENSOS

A grans trets, la majoria dels descensos ressenyats no presenten els característics trams engorjats com sol
ser freqüent en el conglomerat. L’excepció la tenim a la RASA DE CAN CATRIQUES amb uns 50 metres de
gorja a l’inici del tram inferior i a la RASA DE TRESSERRA i la de RUNERS que zigzaguegen fins unir-se.
El que mes sovinteja en la majoria son els amuntegaments de blocs i caos, en ocasions de centenars de metres
de recorregut.
Els grans blocs erosionats i despresos de les cingleres han rodolat per les pendents de detritus fins el fons de
la vall, unint-se al pedregam ja acumulat anteriorment. Això redueix la força erosiva de l’aigua sobre la llera
rocosa.
Si els descensos es realitzen en el moment adequat, amb aigua, tots els caos es transformen en espais
divertits, existeixen molts i variats passos interiors o per sota blocs, forats, finestres, ràpels interiors, salts i
tobogans.
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1. RASA DE REGATELL

ACCÉS I APROXIMACIÓ
Carretera C26 de Berga a Solsona. Tot just sortir de la població d’Avià direcció a l’Espunyola (Solsona) i abans
de creuar el pont sobre la riera de Bellús, prendrem a la nostra dreta una pista asfaltada, cartell indicador
“LA CASETA, CAL GRANER”, que ens conduirà en paral·lel a la llera i direcció nord-oest. Deixant enrere els
edificis de Cal Grané i la Farinera a la dreta, uns metres més endavant s’acaba l’asfalt, punt on estacionarem
el vehicle,
replà a l’esquerra i petita edificació amb presa d’aigua lateral per l’ús dels bombers. A la dreta
del replà tenim el camí barrat que porta al pantà. Una cinquantena de metres més endavant i a l’esquerra
trobarem un altre espai més reduït per aparcar i al costat un pal indicador d’itineraris. Nosaltres continuarem
amunt, per una pista cimentada a trams, passant per davant de la Caseta a la dreta; gossos, uns metres més
amunt i també a la dreta albirem un dipòsit d’aigua. Continuarem l’ascens per la pista fins una bifurcació a
l’esquerra, pintura groga i carbassa (per aquesta pista retornarem després). Continuarem dreta amunt,
pintura groga, fins a Can Regatell de baix, envoltarem la casa per la dreta i creuarem un camp per reprendre
el sender ben senyalitzat que suaument ascendeix fins trobar una desviació a l’esquerra, senyals grogues i
carbasses. Nosaltres continuarem l’ascens per la dreta al punt on el sender pren un caire costerut i amb
giragonses que ens fan guanyar desnivell. Superat aquest curt tram, estarem atents a visualitzar les senyals
de pintura blava que ens indiquen el punt d’accés a la llera, lloc d’inici del descens.
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DESCENS

Recorregut de caire obert.
Els primers 200 metres trobarem ressalts fàcils i dos curts ràpels. A continuació ens trobarem una àmplia
graonada amb tres ràpels seguits que ens ajuden a superar la franja rocallosa existent a la part mitjana de la
cinglera. Prosseguirem el descens i trobarem fins a quatre ràpels mes, distanciats 60 ó 80 metres,
aproximadament, uns d’altres.
Quatre son els senders que creuen la llera en distints punts.
També trobarem al llarg del descens restes d'antigues captacions d'aigua. Existeixen alguns punts on la
vegetació es mes atapeïda, cap problema, segur que a mida que es repeteixi el recorregut, els passos es faran
mes amples. Després del novè ràpel, els últims 150 metres no presenten cap dificultat. Al principi un curt
caos de grans blocs amb una curiosa cavitat a la dreta, alguns ressalts i poca cosa mes. Ja estem a la pista. La
prendrem a l’esquerra passant pel dipòsit d'aigua i la Caseta fins el pàrquing, de 15 a 20 minuts.

DADES TÈCNIQUES RASA DE REGATELL
Accés
35 minuts
Descens
1,30 a 2 hores
Retorn
15 a 20 minuts per la pista
Recorregut
800 metres
Desnivell
150 metres
Número de ràpels
9
Ràpel més llarg
10 metres
Rocam
Gresos, margues, conglomerats
Equipament
Bé
Material
Una o dues cordes de 20 metres, arnes, casc, neoprè
(a criteri), bagues de recanvi, anelles i tisores de podar

TOPOGRAFIA
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2. RIERA DE BELLÚS O DEL GRAU

ACCÉS I APROXIMACIÓ
Carretera C26 de Berga a Solsona. Tot just sortir de la població d’Avià direcció a l’Espunyola (Solsona) i abans
de creuar el pont sobre la riera de Bellús, prendrem a la nostra dreta una pista asfaltada, cartell indicador LA
CASETA, CAL GRANER , que ens conduirà en paral·lel a la llera i direcció nord-oest. Deixant enrere els edificis
de Cal Grané i la Farinera a la dreta, uns metres mes endavant s’acaba l’asfalt. A partir d'aquest punt,
aparcarem. Hi ha tres possibles espais per fer-ho. Els dos primers són vàlids per a tots els vehicles. El tercer
és més adequat per als de carrosseria alta. Primer
: replà a l’esquerra i petita edificació amb presa d’aigua
lateral per l’ús dels bombers, a la dreta del replà tenim el camí barrat que porta al pantà. Una cinquantena
de metres mes endavant i a l’esquerra trobarem el segon
. L’espai per aparcar es mes reduït i, al costat,
trobarem un pal indicador d’itineraris. Les traces grogues que trobarem enllacen amb el sender
d'aproximació. Per trobar el tercer aparcament, continuarem amunt. A partir d'aquest moment la pista està
cimentada a trams. Passem pel costat de la Caseta. A la dreta gossos. Mes amunt i també a la dreta albirem
un dipòsit d’aigua. Continuarem l’ascens per la pista fins una bifurcació. La dreta ens porta a Can Regatell de
Baix i al final de la pista per on hem vingut . Nosaltres anirem a l’esquerra i a 100 metres trobarem una tanca
“pastor elèctric”, passarem i la deixarem sempre tancada. Creuarem la llera de la Rasa de Regatell * i després
d’una curta pujada, trobarem el tercer
. Es un replà amb un bloc que té pintat un punt (un bon punt) de
color blau. A la dreta i en sentit ascendent, albirem traces de color grog que son las que parteixen del pal
indicador d’itineraris** del segon aparcament i que ens indiquen el sender que prendrem per iniciar
l’aproximació. Continuem pujant fins connectar amb un sender transversal per el que continuarem a
l’esquerra. Mes endavant passarem per darrera del salt d’aigua del 3er i 4art ràpels. La pista final, la tenim a
tocar. Caminem uns cent metres i girem dreta amunt. Ja a la pista, obviem una primera bifurcació a la dreta.
Poc a poc, la pujada va donant pas a un espai planer. Tenim davant la casa rural del Grau i la llera rocallosa
I PREMI GORGES DE NÚRIA

8

de la riera a tocar. Caminarem per la mateixa i a la dreta, uns quinze metres just passada la vegetació de la
vorera, localitzarem al terra net i a uns 60 cm. del cantell la xapa amb anella i parabolt de 12 mm. Es el primer
ràpel.
RETORN
Arribats a l’últim ressalt del descens, ràpel nº 12 opcional, i superat el toll d’aigua, veurem a l’esquerra traces
de color blau que ens indiquen el punt de sortida i retorn. En menys de 10 minuts arribarem al tercer
aparcament. Si tenim el vehicle al segon o primer , seguirem les traces grogues a la dreta i amb 10 minuts
mes, arribarem als aparcaments.

DESCENS
Recorregut de caire obert com tots els barrancs d’aquestes contrades. El règim del seu cabal és estacionari.
Porten aigua a l’hivern i a la primavera, la resta del any estan secs. Les captacions d’aigua també ajuden.
Recomanable fer el recorregut amb aigua. Iniciem el descens amb un ràpel de 6 metres instal·lat a terra. Ja
de peus a la bassa ens dirigirem al seu extrem dret. L’únic lloc on es pot muntar la instal·lació és un gran
arbre sec i el més proper a la seva base. Atents, si no volem rapelar podem baixar pel costat esquerra.
Continuarem per les graonades basses que ens conduiran a la dreta voltant un gran bloc, a l’esquerra tenim
uns curiosos habitacles troglodítics. Després de 100 metres fàcils, arribem a un salt d’aigua i localitzarem el
ràpel a terra, a l’esquerra del saltant. Aquest ràpel ens deixa a peu del sender per on hem fet l’aproximació.
Trobarem el següent ràpel a la paret, per darrera de la caiguda de l'aigua. És el més llarg de tot el
recorregut. Ens queden uns 700 metres de descens en els quals tindrem ràpels obligatoris i opcionals,
qualque salt, passos interiors, desgrimpades.....etc.
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TOPOGRAFIA
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DADES TÈCNIQUES RIERA DE BELLÚS O DEL GRAU
Accés
30 I 45 minuts respectivament
Descens
De 2 hores a 2,30 hores
Retorn
10 i 20 minuts respectivament
Recorregut
900 metres
Desnivell
150 metres
Número de ràpels
13
Ràpel més llarg
20 metres
Rocam
Gresos, margues, conglomerats
Equipament
Bé
Material
Una corda de 40 metres o millor dues cordes de vint metres,
arnes complert, casc, neoprè (a criteri), tisores de podar
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3. RIERA DE CLARÀ

ACCÉS I APROXIMACIÓ
Carretera C26 de Berga a Solsona entre les poblacions d’Avià i l’Espunyola.
Sortint d’aquesta població i passat el Km 140, creuarem el pont sobre la riera de Clarà i tot seguit agafarem
la pista a la dreta ELS PORXOS.
Des del començament de la pista fins el primer
,corba a la dreta al costat de la riera, tenim 1 km 150 m.
Des del primer
fins el segon
,espai a la dreta pocs metres abans de creuar la riera, tenim 1 km 300
m.
Des del segon
fins el tercer
, explanada d’herba sota els pins a l’esquerra de l’inici del descens i de
l’edifici del Molinot, tenim 1 km 500 m.
El total de km des del començament de la pista fins el tercer
(inici del descens) és d’uns 3 km 950 m.
Totes les distàncies són aproximades.
Recordeu que estem en terrenys del Mas d’EL VERDEGUER. Les persones que viuen son de caràcter obert i
de molt bon tracte. Tot i aquest fet, no hem d’oblidar que estem en un espai privat i que hem de tenir
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respecte i cura de l'entorn. Siguem cívics: parleu sense cridar; no costa res endur-se les pròpies deixalles; hi
ha bestiar solt, per tant si porteu gos, és millor que estigui lligat; si obriu qualque tanca per passar, torneula a tancar; atenció a les batudes en temporada de caça. És perillós fer els descensos. Assabenteu-vos-en.
INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE PER EVITAR EL DETERIORAMENT DEL LLIT DEL RIU Al llarg del descens hi
ha formacions de tosca calcària. Aquestes concrecions són molt fràgils sobre tot als saltants d'aigua i les
tolles on fan de presa per retenir l’aigua. Si les trepitgem i deteriorem, disminuirà el volum embassat i el
descens decaurà en bellesa i divertiment. Abans d’iniciar el descens és important transmetre a tothom
aquesta circumstància.

DADES TÈCNIQUES RIERA DE CLARÀ
Accés
Amb un vehicle estacionat al primer pàrquing, la caminada fins
l'inici del descens (tercer pàrquing Can Molinot) es de 1 hora de
pujada.
Amb dos vehicles adequats per les pistes, l'inici i el retorn són
immediats
Descens
De 3,30 hores a 4 hores, segons el grup.
Retorn
Immediat
Recorregut
1,700 kilòmetres
Desnivell
265 metres
Número de ràpels
20
Ràpel més llarg
20 metres
Rocam
Margues i conglomerats oligocènics
Equipament
Bé
Material
2 cordes de 25 metres, algun metre més ens facilitarà la recuperació
de les mateixes d'algun dels ràpels. Bagues de recanvi, casc, arnes
complert, neoprè a criteri de cadascú. Sempre porta aigua menys
a ple estiu.
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4. BARRANC DE L’ESPUNYOLA O RASA DE FOUBES

ACCÉS I APROXIMACIÓ
Carretera C26 de Solsona a Berga, trencall a la esquerra al kilòmetre 135,1. A la dreta tenim Cal Pouet i cal
Griva. La pista està en mal estat. Millor amb un vehicle alt. Deixem un edifici allargat a la dreta i continuem
pujant per darrera fins entreveure un dipòsit d’aigua. Veurem un entrant a la dreta amb un ampli espai per
deixar el cotxe
. Si anem amb un sol vehicle, aquest és el millor punt on estacionar-lo.
Pujarem per la pista, un pèl costeruda, fins el pantà de l’Espunyola en uns 35 min on comença el descens.
DESCENS
Passar per damunt del mur del pantà per anar al cantó esquerra. El primer ràpel, de 18 metres, està instal·lat
a la base de la barana al costat esquerra de la caseta. Si no trobem la baga, tindrem que instal·lar-ne una de
nova. Aquest descens encara està equipat amb material d’obertura. Es preveu equipar-lo en breu amb
ancoratges fixes.
Les característiques d’aquest descens són molt similars a les rases o rieres veïnes. Els grans blocs ocupen
l’espai principal i, per tant, tocarà grimpar, desgrimpar i gatejar. Hi ha un total de 9 ràpels, alguns opcionals,
depenent del cabal d’aigua que trobem.

I PREMI GORGES DE NÚRIA

18

Prop del final trobarem captacions d’aigua, amb un munt de mànegues que en la majoria dels casos son
inoperants, i deixalles.
Arribats a la captació, tenim un últim ràpel, opcional, a la dreta amb una baga. Continuarem uns metres fins
trobar un sender, que indica el final del descens.
RETORN
Prendrem el sender a la dreta i passades unes cases a l’esquerra veurem una mena de placeta. Observarem
a la dreta les traces d’un sender un pèl desdibuixat i l’agafarem. En principi es decanta una mica a l’esquerra
però ràpidament prèn diagonal en el mateix sentit fins a arribar al dipòsit d’aigua on tenim aparcat el cotxe
. Retorn entre 20-25 minuts.

DADES TÈCNIQUES BARRANC DE L'ESPUNYOLA O RASA DE FOUBES
Accés
35 minuts
Descens
1,30 a 2 hores
Retorn
20 a 25 minuts
Recorregut
900 metres
Desnivell
190 metres
Número de ràpels
9
Ràpel més llarg
18 metres
Rocam
Gresos, margues, conglomerats
Equipament
Instal·lacions d’obertura
Material
Una corda de 30 metres, 1 corda de 20 metres, casco, arnes complert
Neoprè (a criteri), bagues de recanvi, anelles i tisores de podar
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5. RASA DE TRESSERRA

ACCÉS I APROXIMACIÓ
Carretera C26 de Solsona a Berga, Kilòmetre 134,6, pista cimentada, indicador TRESSERRA, direcció nord.
Prendrem pista amunt i aviat trobarem un trencall a l’esquerra i a la dreta un cartell indicador a REIXACS.
Continuem fins CAN TORRADES on prendrem la pista del mig i prosseguim en ascens. Passem per un dipòsit
d’aigua a l’esquerra. Continuem pujant fins trobar un trencall a l’esquerra barrat amb un pastor elèctric (per
aquí efectuarem el retorn). Continuem pujant. Ens trobem la sortida del sender dels escaladors (escapament
a mig descens). Continuem per la pista que s’arrapa a la paret passant pel morro de la cinglera, girem a la
dreta circulant en paral·lel amb la rasa fins creuar la llera a l’esquerra on trobem un espai ample amb marques
de pintura vermella i groga. Aquí aparcarem el cotxe.
Un cop equipats, caminarem pista amunt uns 250 metres fins trobar una traça de color vermell al costat
d’una de groga del PR en una llosa plana al terra. Continuem en diagonal a l’esquerra localitzant fites i traces
vermelles als arbres del fons que ràpidament ens conduiran a la llera (aproximadament 12 minuts).
RETORN
Continuem baixant des de l’últim ràpel fins topar-nos amb uns grans arbres caiguts a l’esquerra bloquejant
la llera. Nosaltres seguirem la mànega d’aigua a la dreta entre la vegetació. Al poc retornarà a la llera,
continuem uns 50 metres més fins arribar al petit pantà, colgat de sorra on superem fàcilment el mur per
l’esquerra i ja estem a la pista secundaria de retorn on en 25—30 minuts arribem fins el cotxe .
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DADES TÈCNIQUES RASA DE TRASSERRA
Accés
12 minuts
Descens
1,30 a 2 hores
Retorn
35 minuts
Recorregut
600 metres
Desnivell
100 metres
Número de ràpels
9
Ràpel més llarg
20 metres
Rocam
Conglomerat
Equipament
Instal·lació d’obertura
Material
Dos cordes de 20 metres, casc, arnes complert,
Neoprè (a criteri), bagues de recanvi, anelles i tisores de podar
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RASA DE RUNERS
Es l’afluent esquerre de la RASA DE TRASSERRA.

ACCÉS I APROXIMACIÓ
L’accés es el mateix que per la RASA DE TRASSERA. El lloc on deixarem el cotxe també.
Un cop equipats, creuarem la pista caminant per la dreta de la llera. És un espai obert, senyal vermella en un
pi. En 5 minuts accedim a la llera. Superem uns 80 metres un pèl vestits i ja tenim el primer ràpel d'inici de la
curta gorja, amb 4 ràpels que finalitza a la rasa principal de TRASSERRA.
DADES TÈCNIQUES RASA DE RUNERS (Afluent esquerra de RASA DE TRASSERRA
Accés
3 minuts
Descens
30 minuts + temps del tram inferior de TRASSERRA. Total 1,30-2 hores
Retorn
35 minuts
Recorregut
550 metres
Desnivell
80 metres (amb tram inferior de TRASSERRA)
Número de ràpels
10
Ràpel més llarg
15 metres
Rocam
Conglomerat
Equipament
Bé
Material
Dos cordes de 20 metres, casc, arnes complert,
Neoprè (a criteri), bagues de recanvi, anelles i tisores de podar
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6. RASA DE CAL CATRIQUES
Després d’uns anys arraconada, ja hem recorregut integralment la rasa de Cal Catriques, afluent esquerre del
riu d’Aigua d’Ora. Tot i ser habitual trobar-la eixuta, el seu enclavament agrest i solitari la fan interessant, tan
com la diferència entre els dos trams. La primera estada de recerca data de la primavera de 1997, poc temps
després del primer descens de la veïna, i poc interessant, rasa de les Fraus de Vilella, per en Xavi Vidal el 27
d’abril de 1997.
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TRAM SUPERIOR

ACCÉS I APROXIMACIÓ
Carretera C26 de Berga a Solsona, entre els kilòmetres 133,5 i 134, trencall a CAPOLAT – Mal Pas i camí a la
Vall d’Ora. Circularem uns 2 km fins una nova bifurcació a la dreta, CAPOLAT – Mal Pas, la prenem, i durant
4,7 km estarem atents a l’estreta carretera amb tancats revolts sense visibilitat. Els últims metres abans
d’arribar a Mal-Pas, és visible la caiguda de rocs de les altes parets que tenim a la nostra dreta; tot i que
nosaltres no hem sofert cap incident respecte a aquesta qüestió. Creuem l’estret pas amb salt d’aigua inclòs
(esquerra) i continuem l’ascens deixant enrere l'enclotada vall de Taravil que té origen entre el tossal de
Vilella (1526 m) i el tossal de Trasserra (1525 m). Els últims centenars de metres són planers i una mica més
relaxats. Estem propers a la collada de Taravil (1288 m) a on estacionarem el vehicle
Aparcarem a la dreta, replà de terra prop d’uns murs de pedra i a les envistes de les masies de cal Sant i cal
Bertran i, una mica més lluny, Taravil. Ens trobem amb un espai d’ampla panoràmica sobre el Prepirineu.
Un cop preparats, iniciarem la marxa retrocedint uns metres per la carretera d’accés fins l’inici d’una pista a
la dreta. Veurem senyals de pintura blanca i vermella; indicació de sender de gran recorregut, en aquest cas
es tracta del GR-1 que condueix al veïnat de Sant Lleir de la Vall d’Ora. Superem la primera tanca per la dreta
(cable d’acer). També per la dreta passarem un pastor elèctric que trobarem una quarantena de metres
I PREMI GORGES DE NÚRIA

27

endavant. Ara la pista gira a nord-oest progressant entre plans i boscos de coníferes. Al poc les traces del GR1 giren a l’esquerra. Aquest serà el nostre camí de retorn si només fem la part superior.
Nosaltres continuem rectes pista avall uns 100 metres fins creuar la llera del brancall dret el qual forma part
de la capçalera de la RASA DE CAL CATRIQUES.
El terra rocallós, murs a la dreta i tres blocs fent barana a l’esquerra ens indiquen el punt d’inici del descens.
Entrarem uns pocs metres a la dreta dels blocs.
RETORN
Si la nostra intenció es fer tan sols el tram superior, un cop arribat al catorzè ràpel, spit a la dreta, 4 metres,
ens marcarà el final del nostre descens. Només ens resten uns 200 metres per finalitzar i trobar el punt de
retorn. Arribats a un ampli i assolellat espai, localitzarem les traces de pintura indicadora i accedirem a la
pista que tenim a l'esquerra. Pujarem a la dreta per la mateixa un 200 metres aproximadament fins la corba
a l’esquerra, punt a on connectarem amb les traces blanques i vermelles del GR-1. Prendrem la pista amunt
que ens conduirà fins la Collada de Taravil, lloc on tenim el vehicle
.Seguint en tot moment les traces del
GR-1, no tindrem perduda. Trigarem de 45 minuts a 1 hora aproximadament de retorn.

DADES TÈCNIQUES RASA DE CAL CATRIQUES TRAM SUPERIOR
Accés
12 minuts
Descens
De 1 hora a 1,30 hores
Retorn
45 minuts a 1 hora
Recorregut
1,1 kilòmetres
Desnivell
180 metres
Número de ràpels
14
Ràpel més llarg
15 metres
Rocam
Conglomerat
Equipament
Bé
Material
2 cordes de 30 metres, 1 corda de 20 metres, casc, arnes complert
Neopre (a criteri), bagues de recanvi, anelles i tisores de podar
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DESCENS INTEGRAL

ACCÈS
Carretera C26 de Solsona a Berga entre els kilòmetres 119,4 , prop del petit nucli de Navès. Bona pista
asfaltada que discorre en paral·lel a banda i banda del riu de l'Aigua d'Ora durant 11,6 km, més o menys, fins
dispers veïnat de Sant Lleir de la Vall d'Ora (779 metres). Amb una pronunciada corba a l'esquerra i a les
envistes de l'ermita de Sant Lleir, a l'esquerra, arribem a un trencall; pista a la dreta i punt on trobem un
cartell indicador amb dues direccions del nostre interès. A l'esquerra per anar a Sant Pere de Graudescales,
pel retorn del descens i, a la dreta, a l'ermita de Sant Andreu de la Mora, per l'aproximació a l'inici del descens;
tenim com a guia les traces blanques i vermelles del GR-1.
Si anem amb vehicles de carretera aquí estacionarem el cotxe per començar l’aproximació. ACCES VEHICLE
NORMAL.
Si disposem de vehicle 4x4 , situats davant del cartell indicador, prenem la pista direcció Sant Andreu de la
Mora. A uns dos-cents metres tenim un trencall a l'esquerra que agafarem tot seguint les traces blanques i
vermelles del GR-1 que uneix Sant Lleir de la Vall d’Ora amb la Collada o Collada de Taravil (aquestes traces
son les que haurem de seguir per accedir a la capçalera de la rasa per efectuar el descens integral).
Seguim per la pista deixant dos trencalls a la dreta i tres a l'esquerra i una tancada corba a l'esquerra amb
pujada. Les traces del GR fan drecera per dins del bosc. Nosaltres prosseguim pista amunt deixant un trencall
a la dreta i un altre a l'esquerra i just aquí ens retrobem amb les traces del GR. Continuem uns metres més i
arribarem al lloc d'estacionament del vehicle ACCÉS VEHICLE 4X4 , espai ample amb una pista a la dreta,
cota d'alçada 992 metres i 1700 metres, més o menys, des del cartell indicador.
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Situats davant del cartell indicador prenem la carretera - pista direcció a Sant Pere de Graudescales i després
de recórrer 1350 metres més o menys, trobarem el lloc on la pista creua el final de la RASA DE CAL
CATRIQUES. Com a referència tenim un tub de formigó a l'esquerra i una pista ascendent a la dreta. Aquí
estacionarem el vehicle pel retorn RETORN.
APROXIMACIÓ
Un cop equipats iniciem l'aproximació a peu, pujarem per la pista que al poc es transforma en sender que
puja decidit efectuant algunes llaçades i travessa un pas tallat al rocam. Estem al Grau de la Ventaiola (1057
metres), a l'esquerra albirem la fondalada de la rasa per on baixarem. El sender desemboca a la corba final
de la pista superior; el GR continua a la dreta pista amunt i nosaltres pista a l'esquerra amb suau baixada fins
el lloc més proper a la llera de la rasa. Fita i senyals amb pintura. Aquest punt és el final i per tant l'inici del
retorn del tram superior de la rasa de Cal Catriques.
Des del pàrquing ACCES VEHICLE NORMAL un cop equipats, iniciem l'aproximació a peu, tot seguint les
traces blanques i vermelles del GR que ens guiaran en tot moment. Bona part de l'ascens és per pista fins
arribar al ACCÉS VEHICLE 4X4 on al poc es transforma en sender passant per el Grau de la Ventaiola que
ens connectarà amb la pista superior, corba, punt on el GR continua a la dreta pista amunt (a l’esquerra
trobem pista que es el retorn del tram superior). Seguim fins arribar a l’inici del barranc.
RETORN
Fet l’últim ràpel a la dreta, de 6 metres, surt un sender senyalitzat amb color carbassa que en 8 minuts ens
conduirà fins al vehicle RETORN.

DADES TÈCNIQUES RASA DE CAL CATRIQUES DESCENS INTEGRAL
Accés
Amb dos vehicles tot terreny = 1,15 -1,25 hores
Amb dos vehicles de carretera = 1,45 - 2 hores.
Descens
De 3 hores a 3,30 hores
Retorn
8 minuts
Recorregut
2,300 kilòmetres
Desnivell
450 metres
Número de ràpels
34
Ràpel més llarg
27 metres
Rocam
Conglomerat
Equipament
Bé
Material
2 cordes de 30 metres, 1 corda de 20 metres, casc, arnès complert
neopre(a criteri), bagues de recanvi, anelles i tisores de podar
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RESUM DADES TÈCNIQUES DE LES RASES, RIERES I BARRANCS DEL
ALTIPLÀ DE CAPOLAT

TEMPS
DESCENS
ACCES
RASA DE REGATELL
35 min
RIERA DE BELLÚS
30-45 min
RIERA DE CLARÀ
Inmediat-1 h
BARRANC DE L'ESPUNYOLA
35 min
RASA DE TRASSERRA
12 min
RASA DE RUNERS
3 min
RASA DE CAL CATRIQUES sup.
12 min
RASA DE CAL CATRIQUES integ.
1,15-2 h
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TEMPS
DESCENS
1,30-2 h
2-2,30 h
3,30-4 h
1,30-2 h
1,30-2 h
1,30-2 h
1-1,30 h
3-3,30 h

TEMPS
RETORN RECORREGUT DESNIVELL
15-20 min
800 m
150 m
10-20 min
900 m
150 m
Inmediat
1.700 m
265 m
20-25 min
900 m
190 m
35 min
600 m
100 m
35 min
550 m
80 m
45 min-1h
1.100 m
180 m
8 min
2.300 m
450 m

NUMERO
RÀPELS
9
13
20
9
9
10
14
34

35

RÀPEL
MES ALT
10 m
20 m
20 m
18 m
20 m
15 m
15 m
27 m

