RIERES DEL GRAU I DE CLARÀ
Berguedà
Saltant del Grau, balma dels Forats i gorg del Molinot
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Cartografia
Editorial Alpina. Rasos de Peguera (1:25000)
Punts per a GPS
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/rieres-del-graui-de-clara-35936332
A ponent de Berga, sobre Avià i l’Espunyola, tot davallant a la plana del Berguedà
Jussà, la Rasa del Grau i la Riera de Clarà, salten i s’entollen formant raconades
idíl·liques. Recullen les déus que s’escolen de les serres dels Lladres (o de la Tossa)
i dels Tossals i de l’altiplà de la segona de les «les Tres Maries».
Podem visitar-les juntes o per separat, però la millor època per fer-ho és després
d’un episodi de pluges. Els camins són fressats i de bon fer.
Una proposta alternativa més llarga i exigent a aquesta és la de «les Tres Maries».
Accés
Partim d’Avià, al punt quilomètric 142 de la C-26, entre Berga i Solsona, a l’alçada
d’una fàbrica de filatura.
Els Arbres Blancs (711m)
Hi ha rètols indicadors. Sortim pel camí ral d’Avià a Capolat, un camí carreter pel
costat d’un roure, un magnífic exemplar d’alzina i el mas dels Arbres Blancs.
Prenem una drecera i sortim poc abans d’una bifurcació amb nous rètols on anem a
la dreta, en direcció a Sant Salvador pel Grau. Retornarem pel ramal de l’esquerra.
Després d’un parell de llaçades entremig de les quals deixem a esquerra i dreta
sengles ramals, atenyem una bifurcació en Y on ens cal anar a la dreta. Per
l’esquerra escurçaríem el nostre itinerari sortint més amunt del Grau i ens perdríem
la visita al salt homònim i a la Balma dels Forats.
Anem guanyant alçària (NW) en moderat pendent per la pista fins que, al
capdamunt d’una rampa més forta, ens cal estar atents a un camí que baixa a mà
dreta. Ens en fa estar a l’aguait el brogit de l’aigua que s’escola pel saltant, que
trobem poc més enllà.
Saltant del Grau (880m)
Un bonic salt per sobre d’una balma per on passa el camí, de forma que podem
veure’n la caiguda pel darrere.
Camí avall baixaríem a Avià, però tornem a la pista la seguim uns metres i la
deixem per una de precària a mà dreta per la que anem a creuar a gual la Rasa del
Grau. A l’altre marge el camí és poc fressat. Ens cal pujar esbiaixadament fins a
trobar-ne un de ben definit que prenem a mà esquerra (1).
Camí amunt (NW) a la propera bifurcació, baixem a mà esquerra fins a la Balma
dels Forats.
(1) Per la dreta aquest camí s’ajunta amb el que hem deixat al saltant i mena a
Avià. És una bona opció si solament pretenem visitar la Rasa del Grau i
retornar per un itinerari diferent al de l’anada.
Balma dels Forats o del Grau (896m)
Situada en una gorja ombrívola de la Rasa del Grau. Són dues balmes obrades i
comunicades, d’uns quinze metres de llargària cada una per sis de fons, amb dues
plantes.
Tant interessant com la balma són els salts i gorgs que fa la riera, amb grans i
capricioses acumulacions de tosca.

En marxem pujant a un prat on el camí es perd. El voregem i creuem la riera per
on ens resulti més fàcil, al peu del Grau, un mas del segle XVI actualment dedicat a
turisme rural, que deixem a dalt a la dreta. Prenem una pista que puja (SSE) fins a
una bifurcació on anem a la dreta (2).
La pista acaba en un camí ben fressat pel que continuem pujant per l’obaga.
S’eixampla abans de situar-nos al marge d’uns prats sobre l’altiplà de la «segona
Maria», que anem vorejant.
(2) Pel ramal de l’esquerra baixaríem a la bifurcació que hem trobat després de
les dues llaçades, a poc d’haver començat.
Pla de Barons o de Rossinyol (1040m)
Acaba abruptament sobre la Costa de Serrapinyana. Hi ha una estació de vol amb
parapent. Continuem propers al fil del cingle fins a l’altre cap. On comença l’arbrat
trobem un camí ben definit pel que baixem a una pista que seguim a mitja alçada
del cingle.
Prou més endavant deixem la pista que puja a mà dreta al pla i continuem per un
ample camí fins que, poc més enllà d’una balma, trobem una bifurcació on anem a
la dreta, en pujada (3).
A la següent bifurcació baixem a l’esquerra i sortim al final d’una pista enquitranada
on anem a l’esquerra fins a Cal Déu.
(3) Baixant a l’esquerra anem a parar al mateix indret. És per no repetir camí
d’anada i tornada.
Cal Déu, el Molinot (990m)
Antic mas restaurat. Que havia estat un molí en dóna constància la bassa al darrera
de l’edifici i la mina de desguàs. Desconeixem de quin tipus ni n’hem trobat cap
referència. La riera de Clarà fa un bonic salt amb el corresponent gorg sota una
balma.
Marxen per un camí (S) i poc més enllà ens desviem a la dreta per veure des de
sobre un altre salt i gorg. Just després baixem per un corriol a mà dreta on sortim
sobre un altre camí que seguim uns metres a mà dreta fins a trobar la riera.
Riera de Clarà (970m)
Salta formant una bona capa de tosca i un bell gorg. Si continuem camí creuant-la,
podem atansar-nos, prou més amunt, al Morral de Sant Salvador la «tercera
Maria».
Retornem pel mateix camí que seguim a la dreta i poc més enllà, a la bifurcació,
continuem baixant a mà dreta, rebutjant-ne un d’esglaonat que puja a l’esquerra
(4).
Seguim per un bon camí de bast, senyalitzat amb pintura groga, baixant per la
costa de Serrapinyana, entremig d’un alzinar espurnejat de roure i pi. Creuem
altres camins i trobem bifurcacions, fins i tot un parell que menen al mateix punt.
Solament ens cal seguir els senyals o la direcció més evident per retrobar el camí
d’anada.
(4) Per aquest pujaríem a la bifurcació (3) del camí d’anada.

