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Accés
El vehicle mes adient es un tot terreny o un tot camí.
Carretera LV – 4241 - b de Solsona a Sant Llorens de Morunys
per el coll de Jou. Al km 18,1 agafarem una pista a l’esquerra amb
l’indicador ENCIES

. També veurem cartells de "àrea privada de

caça" i de "prohibida la circulació de vehicles". Consultat aquest últim
extrem i manifestant la nostra intenció de descendir la rasa de L'algassa, ens diuen
que no hi ha cap impediment, mentre no circulem pel mas d'Encies i espais propers
al mateix. Per bé, nosaltres anem al cantó oposat.
Accedim a la pista principal i a uns 350 metres, prenem una pista a l’esquerra.
Continuem. deixem una pista cega a l’esquerra i també deixem una propera pista a
la dreta. Prosseguim amb suau baixada fins arribar al llom del Serrat de Maria,
carena descendent del cim del Cap d’Estaques (1354 metres). Deixem enrere els
amplis prats careners i continuem el descens per la pista, ara per la Soleia de
l’Algassa. Ja estem propers. Gir tancat a l’esquerra, entre rocam, i ràpidament,
accedim al lloc a on aparcarem el vehicle P al costat de la llera i proper a la font de
l’Algassa.
Hem recorregut 2 km 650 m aproximadament des de la carretera.

Descens i Retorn
Iniciem l’aproximació cap a la part tècnica del descens progressant per la vessant
esquerra del curs d’aigua fins el punt on la vegetació ens recondueix a la llera, per
on continuarem l’apropament. Recorreguts uns 250 metres mes o menys trobarem
un sender per la dreta que creua la llera. Es per on efectuarem el retorn.
X. Vidal i A. Carrión
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Continuem curs avall i ràpidament, el rocam va dominant l’espai, l’erosió es palesa
en forma de tolles. Anem superant ressalts i, com no, tolles, fent equilibris i
filigranes per tal de no posar els peus a l’aigua; que en som de rucs, no tenim
remei. Superat el tram mes obert, la rassa s’estreny i s’engorja. Ens espera un curt
recorregut amb un seguit de ressalts d’obligat descens amb les cordes. La primera
instal·lació la trobem a la dreta, ràpel de 7 metres; també a la dreta localitzem la
segona per damunt d’un enorme tronc, parabol, ràpel de 6 metres. Continuem;
ràpel a l’esquerra, dos parabols, 11 metres. Aquest ens situa amb un relleu al
cantell de la timba, espai just per dos o tres persones. Aquest es el quart ràpel i el
de mes alçada, tres parabols i 33 metres de voladet per “ il divertimento ” de la
canalla. Bé, un cop tots a baix i recuperades les cordes, prosseguim de pla a la
dreta per la llera pedregosa i força vestida. A mida que avancem, la llera ens anirà
reconduint a l’esquerra fins trobar unes primeres rampes de roca, que superades,
ens condueixen a unes segones i és aquí on instal·larem el cinquè i últim ràpel del
descens. Boixos esquerra, 16 metres. Ja estem a la llera del riu de Canalda, inici
del retorn. El fet de retornar en sentit ascendent per el riu Canalda no comporta cap
problema mentre el cabal existent estigui entre el normal i el mínim. Nosaltres hem
trobat el mínim, tot i que existeixen punts on sempre trobarem aigua. No es pot
menysprear la força del aigua; sempre tenim que avaluar el cabal i la meteorologia.
Iniciem el retorn a la dreta, passant per una curta i estreta gorja que ens dona pas a
un canó mes ample amb la llera entapissada de còdols. Aviat ens trobarem al
davant del primer caos de grans blocs, superable per la dreta, grimparem sense
dificultats per sota de la gran volta. A l’esquerra tenim un profund gorg encaixat
entre blocs. Curiós. Travessarem un petit bosc per accedir un altre cop a la llera.
Estem davant del segon caos de grans blocs, tenim un ressalt a l’esquerra fàcil de
superar. Anem per el tercer i definitiu caos, i el trobem al punt on el canó inicia una
corba a l’esquerra. Tenim davant rampes i grans blocs, i si estem atents localitzem
per la dreta el punt on la rassa d’Encies desemboca al riu Canalda. Per accedir a la
rassa pujarem per el sòcol inclinat de la paret a la dreta. Un cop dins (vestit) ens
decantem i ascendim uns 15 metres, per la dreta de la llera, entre atapeïda
vegetació, fins trobar el definit sender de retorn a la dreta. Anem amunt i sense
pèrdua ens portarà fins la llera de la rassa de l’Algassa, que prendrem cap a
l’esquerra en sentit ascendent fins el vehicle P .
X. Vidal i A. Carrión
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Dades tècniques
Accés : Immediat amb vehicle tot terreny o tot camí.
Descens : De 1 hora a 1 hora 30 minuts (depèn del grup).
Retorn : De 1 hora a 1 hora 15 minuts
Recorregut : 250 metres d’aproximació per la llera, més, 300 metres de
la part tècnica fins el riu Canalda
Desnivell : 110 metres.
Equipament : Bé
Rocam : Conglomerat.
Material : 2 cordes de 35 ó 40 metres, bagues de recanvi, casc,
arnes complert. Neoprè a criteri. Avaluar en lo possible el
cabal del riu Canalda. A l'estiu, gairebé no circula aigua.
Estarem atents a la previsió meteorològica i al risc de
tamborinades.

X. Vidal i A. Carrión
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