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RASA DE TORRENTELLER. Capçalera esquerra
Lladurs - EL SOLSONÈS

Descens integral (dos vehicles)
El primer que farem serà estacionar el 1er vehicle al

de retorn. Iniciarem

l’apropament sortint de la població de Solsona prenent la carretera C - 462 ,
direcció a Sant Llorens de Morunys per el pantà de la Llosa del Cavall. Si tenim en
conte que els últims 300 metres de la rasa no aporten res significatiu al descens,
aprofitarem la pista que la creua per efectuar el retorn, tot sortint per la esquerra on
trobarem una construcció de formigó amb traces de pintura vermella. Això
determinarà els llocs a on estacionar el vehicle

. El primer espai per aparcar el

trobarem al km 11,1 ( replà a la dreta amb accés a una pista ). Al canto esquerra
tenim la nostra pista de retorn. El segon espai el tenim uns 225 metres més
endavant amb replans, tant a la dreta on es troba la masia restaurant “ El Cavall ”,
com a l’esquerra, al costat dels corrals, punt a on arriben les pistes de retorn.
Un cop estacionats, retornem a Solsona i la circumval·lem per prendre la carretera
LV - 4241 direcció Sant Llorens de Morunys per el coll de Jou. Arribats al km 17,2
trobarem les runes del “ Hostal del Vent ” (dreta), lloc on podrem estacionar el
vehicle

.

Un cop preparats, iniciarem la aproximació a peu prenent la pista a la dreta, amb
lleugera pendent i direcció sud-est. Caminats uns 700 metres, tenim una corba
pronunciada a l’esquerra. Estem al denominat “ Morro de la Truja ”. La pista
davalla; ara el gir es a la dreta i el pedregam es present; altre gir a l’esquerra i
arribem a un coll a 1100 metres de distancia del

. Davant tenim el rocam de “ La

Ventolada ” (1313 metres). En aquest punt iniciarem el descens, a la dreta
orientació sud. A l’esquerra tenim un relleu rocallós i nosaltres resseguirem les
mínimes traces d’una pista que baixa directa fins les rampes de roca existents entre
les dues lleres que conformen la capçalera esquerra de la rasa. Baixarem per les
rampes tot superant algun espais vestits de vegetació i ens aproparem a la llera
que ve per l’esquerra tot i que nosaltres continuem davallant per la seva dreta.
Anem progressant entre espais de roca i vegetació, ara per la dreta i endavant per
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l’esquerra; poc a poc la llera ens dona senyals ben visibles d’erosió: tolls, ressalts i
acanaladures.
Hem recorregut uns 400 metres i ara iniciarem la part mes vertical. El solc de la
llera es va accentuant i ja tenim el primer ràpel, a la dreta, 7 metres. El segon
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també a la dreta, 10 metres i el tercer a l’esquerra, 4 metres; tots seguidets.
Continuem entre blocs, ressalts i vegetació fins l’anomenada “ Rua de Currua ”
( 1ª escapatòria dreta), que no es més un bonic i transitat camí antic que te inici a la
dreta del arrunat “ Hostal del vent ” i que baixant a mitja alçada per la capçalera
dreta de Torrenteller, efectua un gran flanqueig per lleixes acinglerades que ens
condueixen enlairats, esquerra amunt del riu Cardener fins la veïna “ Rasa de
Capdevila ” i que te continuïtat amb la “ Rua de la Llosa del Cavall “
Tornem al descens. Continuem davallant i a poca distancia del camí tenim el quart
ràpel, esquerra 9 metres, boc encaixat per sobre nostre. Prosseguim amb més
blocs, ressalts i una mica de vegetació fins arribar a una ampla i llarga rampa de
roca que, a primer cop d’ull queda clar que al final de la mateixa tenim un bon ràpel.
Anem amb conte, amb al terra mullat una relliscada pot ser perillosa. Per seguretat,
instal·lem un ancoratge a terra, a la part superior esquerra de la rampa per accedir
al punt mes proper i còmode al cantell de la paret. Ens situem en un petit replà
davant del darrer toll i fixem a l’esquerra un parell de xapes amb anella. Un cop
col·locades les cordes iniciem la davallada i a uns 10 metres al cantell de la paret i
esquerra orogràfica, albirem dues xapes sense anella i fixades amb spits i al temps
engalzades amb una baga plana.
Faig un comentari als companys i hem diuen que al mateix cantó esquerra, dalt la
paret i fora de llera han localitzat una baga al voltant del tronc d’una savina.
( Original manera de realitzar un descens, i a més, sembla que el seu interès es
rapelar, tant sols, els grans saltants d’aigua )
En el transcurs del descens no hem trobat cap més rastre d’instal·lacions, tret del
saltant que ens ocupa.
Bé, anem per feina. Aquest ràpel te 40 metres verticals. Un cop tots hem baixat,
recuperem cordes i continuem entre blocs i ressalts fins les següents instal·lacions;
esquerra 10 metres, dreta 3 metres amb pas inferior.
La tònica del descens es la mateixa; ara un ràpel de 7 metres esquerra, mes
endavant un altre de 13 metres. Ja estem a prop de la confluència de les lleres de
les dues de les dues capçaleres, espai ben definit on trobarem el segon punt
d’escapament: remuntarem la curta pendent amb vegetació entre les dues lleres i

X. VIDAL - A. CARRIÓN

arribarem a una pista que prendrem a l’esquerra. Deixem a la dreta l’escapatòria i
continuem llera avall.
El tram més vertical a quedat enrere y el que tenim per davant son 2250 metres de
rasa prou entretinguda amb uns 15 ràpels, el de més alçada de 10 metres i alguns
opcionals. Per raó de l’erosió produïda per l’aigua i el vent sobre les cingleres de
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conglomerat circumdants, la enclotada rasa es receptora d’una gran varietat de
blocs de totes mides. El rocam de conglomerat es el que ofereix més possibilitats
de formar caos de blocs amb recorreguts laberíntics sempre sorprenents.
Com quasi sempre deixem expedita de vegetació la progressió per la llera i si cal,
desplacem troncs o altres obstacles, per tal que el flux d'aigua no s’aturi. El
recorregut es obert; tant sols la vegetació, en alguns punts concrets, ens pot barrar
el pas superarem la dificultat vorejant la llera pel costat més adient.
Existeixen diverses pistes que creuen la llera i per tant l’abandonament i retorn
resulta fàcil. Sempre prendrem les pistes de retorn a l’esquerra.
Consultarem el plànol per assegurar-nos que anem per la pista correcta, o si tenim
que desviar-nos per alguna de les pistes paral·leles, per poder accedir al lloc on
hem estacionat el nostre vehicle

. El temps de retorn dependrà del punt per on

sortim ( entre 20 i 45 minuts )

INFORMACIÓ I DADES DEL DESCENS INTEGRAL ( dos vehicles)
Aproximació : si tenim el
, a l’Hostal, de 15 a 25 minuts. Amb un tot
terreny, immediata.
Descens : de 4 hores a 5 hores. Depèn del grup.
Retorn : depenen per on sortim, de 20 a 45 minuts
Recorregut : 3500 metres
Desnivell : 530 metres
Rocam : conglomerat
Equipació : bé, bagues amb anella i parabols
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Material : 2 cordes de 45 ó 50 metres, 1 corda de 20 metres, bagues
de recanvi, arnes complert, casc, tisores de podar i guants.
Sols caldrà neoprè just després de pluges
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