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RASES DE TRASERRA I RUNERS.
Capolat – El Berguedà
Arraconades mes de 24 anys, després del seu primer descens, aquestes petites gorges,
amagades dins del boscatge que embolcalla els cingles de Capolat, surten de l’oblit quan
prenem la decisió de re equipar-les aquest passat mes d’octubre de 2019. La primera fou la
rasa de Runers, perllongant l’equipament, dels trams mitja i final, fins el curs principal
pertanyent a la rasa de Trasserra, la qual re equiparem amb ultima instancia

Accés amb vehicle a les dues rases
Carretera C – 26 de Solsona a Berga, kilòmetre 134,6. A l’esquerra pista cimentada i
cartell indicador, TRASSERRA , i a la dreta Ca L’ardit. Prendrem la pista amunt i
passarem un doble trencall a esquerra i dreta. Cartell “a Reixacs”. Continuem de dret i
deixarem a la dreta la masia de can Torrades. Prosseguim en ascens, deixant un
dipòsit d'aigua a l'esquerra, fins trobar un trencall a l’esquerra barrat amb un pastor
elèctric. Per aquí retornarem després de sortir del descens. Continuem pujant i un
centenar de metres a l’esquerra surt el sender de escapament ( fita ). En poca estona,
arribarem al aparcament. La pista s’arrapa a la paret passant pel morro de la cinglera.
Corba a la dreta i uns metres mes endavant creuem la llera de la rasa, a l’esquerra. Ja
hem arribat. Espai a la dreta, punt pintura vermella P . També senyal d’un PR
(pintura groga). Aquest és el punt on iniciarem les aproximacions a les dues rases.
Des de la carretera fins el P hem recorregut uns 3 kilòmetres mes o menys.

Aproximació i descens de la rasa de Trasserra
Aquesta rasa tot i ser un curt engorjat amb característiques similars al seu afluent
esquerra, l’erosió ha sigut més curosa; ho podem confirmar al realitzar el seu
descens. La quasi absència de troncs i residus vegetals ajuda a que sigui una bonica,
encara que petita, gorja, les tolles sempre tenen un mínim d’aigua, però el millor es
anar després de pluges.
P Un cop preparats buscarem la llera. Caminarem, pista amunt, uns 100 metres més
o menys fins localitzar una roca plana a terra, a la dreta de la pista. Pintura vermella i
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groga. D'aquí i en diagonal a l’esquerra localitzarem unes fites i un esborradís sender
que seguirem per les traces vermelles als arbres del fons. Arribats a la llera sols ens
queda progressar una centena de metres per trobar el punt d’inici del descens.

Trobem la primera instal·lació dalt a l'esquerra; parabol i xapa amb anella. Tot i que en
l’apertura des grimparem aquest ressalt, algú amb posterioritat i pocatraça, ha
incrustat un parell de spits amb xapes simples que hem tret. Iniciarem la davallada,
cadascú a la seva manera, i ràpidament un petit gir a esquerra i dreta i a mullar-se les
cames com a mínim. Arribats al altre costat de la tolla pujarem al estret collet i ens
assegurarem a la xapa que tenim per sobre del cap a l’esquerra ( instal·lació original
amb bon estat , però, el mallon a volat ). Hem col·locat dos parabolts amb xapa i
anella en un estret relleu a la mateixa esquerra. D’aquí iniciarem el ràpel baixant a la
tolla amb més fondària. Amb poca aigua, resulta una mica complicat sortir de la
mateixa. La solució que ens ha funcionat es la “motxilla àncora” que realitza el primer
que baixa. Una vegada superada la tolla pot ajudar als companys. Continuem. Les
tolles que resten son de poca fondària i més planeres. Ràpel d’uns 16 metres, més o
menys. Per davant la gorja fa un gir a la dreta però abans des grimparen un ressalt en
forma de canaló – tobogan d’uns tres metres d’alçada que ens deixa en un espai
sorrenc i pedregós. Observem a l'esquerra que l'antiga baga de l'obertura no està, y a
la dreta veurem dos spits amb xapa simple, que recuperem. El pocatraça també ha
deixat aquí la seva petjada. Instal·lem a la mateixa dreta i abocat al front dos parabols
amb xapa i anella. Rapelem 13 metres i superem dues tolles penjades i seques fins
un gran bloc. A finalitzat la gorja. Ara anirem a l’esquerra fins situar-nos sota la rasa
de Runers. Una manega de color negre cau de la seva gorja i desapareix per un estret
forat a la base dels blocs, aquest es el nostre accés a l’interior del caos. El millor es
entra de cara i un cop dins ens deixarem portar per la lògica, segur que trobarem els
llocs més factibles per des grimpar, gatejar o envoltar els blocs. Ràpel interior de 3
metres, baga a dalt, sortim del primer caos i l’espai se ens obre. Albirem a l’esquerra
una traça de color vermell, això indica l’existència d’un sender d’escapament. En 12
minuts estem a la pista d’accés i des d'aquí a pocs minuts del

P . En l’únic trencall

que te el sender prendrem la dreta. Per sobre de la traça vermella tenim la baga de un
ràpel de 3,5 metres.
Ara estem al sender i si continuem ens situarem davant d’un visible pont de roca
l’ancoratge el tenim al bloc mig planer que tenim davant les nostres cames.
D'ara endavant se intercalaran espais oberts i tancats sempre entre grans blocs.
Alguns ràpels més i arribem a un punt on la llera esta barrada per uns grans arbres
caiguts. Per superar l’entrebanc seguirem la mànega d’aigua dreta per entre la
vegetació i al poc retornarem a la llera després d’uns 30 metres més o menys. No
trigarem gaire en arribar a la fi del recorregut, petit pantà ple de sediments.
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Superarem amb facilitat el mur de la presa, per l’esquerra. Al moment trobarem una

pista que connecta amb la pista principal d’accés, per on retornarem. Si disposem de
dos vehicles, el retorn es immediat i si només en tenim un trigarem entre 20 ó 30
minuts fins el P .

DADES TÈCNIQUES
Accés : 12 minuts
Descens : 1 hora 45 minuts
Retorn : Immediat amb 2 vehicles. De 20 a 30 minuts amb 1 vehicle
Recorregut : 600 metres
Desnivell : 100 metres
Rocam : conglomerat
Equipament : Bé
Numero de
ràpels : 9

El mes llarg : 16 metres

Material : dos cordes de 20 metres, arnes complert, casc, rasa de tipus
torrencial. A les tolles sempre trobarem aigua, neoprè (a criteri), tisores
de podar i guants i bagues de recanvi

Aproximació i descens de la rasa de Runers
P , Creuarem la pista i caminarem per la dreta de la llera, espai obert i pi solitari amb
traça vermella, ràpidament accedim a la llera i progressarem una vuitantena de
metres fins l’inici de la gorja. Ràpel de 15 metres a la dreta a terra, estem en un replà
amb vegetació. La següent instal·lació la tenim als boixos de la dreta, 10 metres. Les
tolles gairebé sempre tenen aigua i els troncs retinguts, algunes vegades ens són
útils, altres no ... Efectuem un ràpel de 7 metres, dreta, fins a l'última instal·lació,
també a la dreta, amb ràpel de 10 metres. Això ens situa en un petit circ dins de la
rasa de Trasserra. Per continuar, ens fixarem en la mànega que baixa del tram
engorjat i s’escola per un forat en la part baixa dels blocs que ens barren el pas. De
passar es passa i es la continuïtat del descens. Consulteu la ressenya de la rasa de
trasserra.
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DADES TÈCNIQUES
Accés : 3 minuts
Descens : 30 minuts més el tram de la rasa de Trasserras, 1 hora 30 minuts
Retorn : Immediat amb 2 vehicles. De 20 a 30 minuts amb 1 vehicle
Recorregut : 550 metres
Desnivell : 80 metres
Rocam : conglomerat
Equipament : Bé
Numero de
ràpels : 4 + 6

El mes llarg : 15 metres

Material : dos cordes de 20 metres, arnes complert, casc, neoprè (a criteri),
tisores de podar i bagues de recanvi. Rasa de caire torrencial.

Rasa de TRASSERRA
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Capolat el Berguedà
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