
El Pedró i Puig Lluent 
de Sant Romà de la Clusa a Sant Julià de Cerdanyola 
9 de març de 2016  
 

Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Josep Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: Projectada 15’97 amb altures 16’22 Km. Temps: 5’18 Desnivells. 789 m.  
Acumulat: 586 - 996 m.   Cotxe: 112 Km.  Manel Molina i Josep Roca. 
 

Ens trobem a les set a Llerona, per anar a buscar la C17 direcció Vic, agafem l’eix direcció a 
Berga, pantà de  la Baells, Vilada, al sortir del poble, deixem la carretera per entrar a una pista 
forestal són 15 km fins Sant Romà de la Clusa. Arribem, aparquem, fa fred -1 grau, molt núvol, 
no es veu ningú per les cases ni tampoc per l’alberg rural, ens saluden tres o quatre gossos. Són 
tres quarts de 9 i comencem a caminar. El terra ben glaçat, i ja trobem una mica de neu i gel pel 
camí, anem agafant altura, les vistes impressionants el Pedraforca majestuós. 
Cada vegada trobem més neu pel corriol, marcat direcció Puig Lluent, arribem a la collada de 
Grau de Pendís i ens dirigim al primer cim Puig Lluent 1640 m, una hora i tres quarts de pujada. 
Esmorzem són tres quarts d’onze. Només tardem un quart ja que fa molt fred i queda  molt per 
fer. 
Ens posem a 
caminar i tornem a la 
collada de Grau de 
Pendís, anem 
direcció al Pedró del 
Puig Lluent 1765 m, 
seguim endavant i 
trobem molta neu 
tova, a la zona obaga 
hi ha molta neu. 
Anem direcció a la 
Roca del Catllaràs, 
on trobem un ramat 
de rucs i cavalls 
plens de neu. 
Agafem el camí 
ample direcció al 
collet del Llobató, el 
camí està molt 
trepitjat i amb molt 
gel sota la neu, és un 
problema per 



caminar, tenim que vigilar molt. Comença a nevar i tenim 
pressa, anem baixant direcció a Sant Julià de Cerdanyola 
i un cop al poble tenim els cotxes a 10 km. Són més de 
cinc hores caminant, amb fred i nevant, ja portem 16 km i 
no és gens aconsellable estar per aquests mons, per 
prudència entre tots decidim agafar un taxi que ens porti a 
Sant Romà de la Clusa per recuperar els cotxes.  
Una nevada molt forta ens espera, i arribem a Sant Romà 
de la Clusa agafem els cotxes i marxem sense entretenir-
nos gens. 
Un cop estem a la carretera ja més tranquils decidim anar 
a dinar a Cal Rosal al Bar Sol i Cel , ja són quarts de cinc, 
i ens atenen fantàsticament, una taula al bar ja que el 
menjador ja està tancat. Un tracte personal fabulós, el 
menjar correcte i el preu encara millor. 
Una sortida, diferent al plantejament inicial, ha  estat molt 
bé, molt agradable, i difícil, no hem trobat ningú amb tot el 
matí, sols un cabirol que anava un xic despistat, una 
sortida per recordar-la, esplèndida. 
La propera setmana anirem al Balandrau des de Tregurà. Sortirem a les  set de Llerona. 
 

Text: Miquel Maymó   Fotografies: Joan Corbera 


