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CAPOLAT-TARAVILL EL BERGUEDÀ

Després d’uns anys arraconada, ja em recorregut integralment la rasa de
Cal Catriques, afluent esquerra 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 diferencia 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.
Accés
Carretera C – 26 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, es 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 la enclotada avall de Taravil que te origen entre el tossal de
Vilella (1526 m.) i el tossal de Tresserra (1525 m.). Els últims centenars de metres
son planers i una mica mes relaxats. Estem propers a la collada de Taravill (1288
m.) a on estacionarem el vehicle P . 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 mes lluny, Taravil. Ens trobem amb un espai d’ampla panoràmica sobre el
prepirineu

Aproximació
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 endavant. Ara la pista gira a nord-oest
progressant entre plans i boscos de coníferes. Al poc les traces del GR-1 giren a
l’esquerra. Aquest serà el nostre camí de retorn; nosaltres, continuem rectes pista
avall uns 100 metres fins creua la llera del brancall dret el qual forma part de la
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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.

Descens i retorn
Els primers 150 metres son els mes enverdisats i progressarem alternant la llera
amb les voreres. Normalment el curs esta sec, però sempre trobarem tolles amb
aigua estancada. Atents a la roca mullada o humida, rellisca; per això, els ràpels
opcionals. Aviat trobarem la primera instal·lació a l’esquerra. Boixos, 27 metres,
llarga rampa amb enormes troncs al seu final. Continuem baixant acompanyats per
la vegetació fins el segon ràpel. Boixos dreta, 15 metres. El tercer ràpel el tenim a
prop. Boixos dreta, 6 metres. A mida que avancem, es fa mes palesa l'erosió de
l'aigua i els còdols amb la formació de la rasa. Continuem curs avall. Pista a
l’esquerra i progressant sense gaires dificultats arribem al quart ràpel. Boixos
esquerra, opcional, 11 metres. Una cinquantena de metres endavant trobarem el
cinquè ràpel. Boixos esquerra, opcional, 9 metres. Ens apropem al tram mes dret i
excavat del recorregut, alguns ressalts i a l’esquerra tenim el sisè ràpel. Un arbre,
12 metres i ens situa sobre una olla penjada. Contrastem el so del rocam amb el
martell a dreta i esquerra i sona buit. Per seguretat decidim instal·lar el setè ràpel,
de 13 metres, a nivell de terra i fora del curs d’aigua; lloc incomodo per efectuar el
canvi de corda. De vegades les apertures comporten aquestes dificultats.
Caminem unes passes i a la dreta a terra, trobarem la vuitena instal·lació, vuit
metres. Per l’esquerra tenim la fi d’una pista. El novè ràpel el trobarem a la dreta,
boixos, 12 metres. Avancem fins l’inici d’un tram amb grans blocs; trobem el desè
ràpel, instal·lació a l’esquerra, avellaners, 8 metres, opcional. Progressarem entre
blocs que ràpidament deixarem enrere per donar pas a uns metres de llera plana.
L’onze ràpel el tenim a la dreta, boixos, 6 metres. Continuem i creuem la pista que
ens ve per l’esquerra. Un tap de blocs i vegetació ens fa passar per la dreta; ressalt
de roca, dotzena instal·lació a la dreta, boixos, 6 metres. Caminem a la dreta per el
replà rocallós fins trobar una baga amb anella, boixos, 15 metres.
Un enorme bloc ens obliga a continuar per l’esquerra i una ampla llera ens
condueix al catorzè i últim ràpel, spit a la dreta, 4 metres.
Bé, si la nostra intenció es fer, tan sols, el tram superior d’aquesta rasa. No mes
ens resten uns 200 metres per finalitzar i trobar el punt de retorn. Arribats a un
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ampli i assolellat espai i localitzades les traces de pintura indicadora, podem optar
per continuar llera avall per efectuar el descens integral o donar per finalitzat el
tram superior. En aquest cas accedirem a la pista esquerra i 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. A la dreta tenim el
sender que condueix a Sant Lleir de la Vall d’Ora i a l’esquerra pista amunt ens
conduirà fins la collada, lloc on tenim el vehicle P .
Seguin en tot moment les traces del GR-1, no tindrem perduda. Trigarem de 45
minuts a 1 hora aproximadament de retorn
Aquest lloc, sen final i retorn del tram superior, és també el punt d'inici per realitzar
el descens del tram inferior accedint per la vessant de la Vall d’Ora (consulteu
croquis i pla)

DADES TECNIQUES
Accés : 12 minuts.
Descens : 2 hores (depèn del grup).
Retorn : 1 hora a 1 hora 15 minuts
Longitud : 1,1 kilòmetres.
Desnivell : 180 metres.
Equipament : D’apertura, spits i bagues.
Rocam : Conglomerat.
Material : 2 cordes de 30 metres, bagues de recanvi, casc, arnes
complert. Si no plou no cal neoprè
Pràctic portar estisores de podar i guants.
Normalment la llera esta eixuta però a les tolles l’aigua
persisteix mes temps.
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