El Catllaràs des del santuari de Falgars
19 de febrer de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la Neret) Julià Pratginestós,
Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 14’39 Km i amb altures 14’69 Km. Temps 6’04 Desnivells: 454 m.
Acumulat: 736 m. Cotxe: 124 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Marxem dels Gorcs a les 7 del matí cap a la
Garriga on prenem la C-17, trenquem a l’eix
tranversal i passem per Olost de Lluçanès,
Berga. A la Pobla de Lillet ens desviem cap
al Santuari de Falgars on comencem a
caminar a ¾ de 9. Baixem fins a la font de la
carretera i de darrera d’aquesta prenem el
GR-4 que avança per enmig d’una fageda.
Travessem el Pla de Sant Cristòfol i més
endavant trobem el terra completament
nevat. Per sort transitable amb algun tram
gelat, que ens frena la caminada. Seguim pel
Pla de l’Ermità i en arribar al Forat avancem
pel PR C-52. Passem
pel Collet Llebató i en
arribar al Roc de
Catllaràs parem a
esmorzar a 2/4 d’11
damunt de la neu.
Seguim pel PR molt
ben marcat per un
camí, encara que
nevat, ens permet
portar unt bon ritme.
Travessem el Joc de
Pilota i deixem a la
nostra esquerra el
Roc de la Devesa
Llosana, que un de la
colla proposa coronar.
En complicar-se el
terreny optem per
tornar sense anar al
xalet del Catllaràs.
Seguim el PR fins a la
font de la Devesa
Llossana i no hi
manera de trobar el
camí. En un intent
arribem a un estimball
impracticable.
Retornem i per sort

ens trobem el guarda del refugi Ardericó que ens
condueix al Prat Gespedor on seguirem el PR C-11
que passa per una antiga instal·lació minera i diversos
torrents nevats. Travessem el torrent de Vallfogona i
seguim per un camí que passa per Vallfogona i ens
porta directes a la font d’inici, on arribem a
l’aparcament. Anem a dinar al restaurant de l’Hostal
Pericas de la Pobla de Lillet i a les postres brindem a
la salut d’en Julià Pratginestós que demà compleix 70
anys. La propera setmana anem al castell de Sant
Miquel de Montornès i l’ermita Sant Mateu de
Vallromanes. Sortirem a les 8 de Can Vicenç de
Palou. Tornem cap a Ripoll, per Campdevànol.
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