Serrat de Roca Lladre i Puig Rodó des de les Preses
30 de novembre de 2016
Integrants:Josep Carbonell, Joan Corbera, Josep M Farnés, Miquel
Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri.
Distància: Projectada 10,83 12,58 Km i amb altures 10,98 12,87 Km.
Temps: 6’27 Desnivells: 487m. Acumulat: ↑620 642m ↓623 649m
Cotxe: 80 km. Josep Carbonell i Manel Molina

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i anem a agafar els túnels de Bracons per anar a les
Preses. Per falta de coordinació travessem les Preses i a la següent rotonda hem de recular
vers la zona esportiva. Parem a prendre els cafès i aparquem a les piscines. Arrenquem a
caminar a 2/4 de 9 cap a la zona esportiva i aviat trenquem seguint les marques d’un GR i unes
grogues d’Itinerària. Notem que la pluja del dimarts ha humitejat generosament el terra cobert de
fulles, majoritàriament de faig, que ens complicarà tota la caminada, especialment la pujada.

Avancem pel costat del volcà del Racó. L’accés a la
casa del Racó està tancada per obres i pugem per
uns graons que ens porten a l’ermita de Sant Miquel
del Corb. Després seguim, pel costat de les masies
el Curós i l’Antiga, cap a Sant Martí del Corb, on
trobem uns nuvis amb el seu fotògraf. Hem de
recular i prendre el camí que puja al costat de la font
per un corriol costerut. Amb el terra moll i cobert de
fulles ens dificulta la recerca del camí. Prenem una
pista i trobem de nou les marques grogues que ens
porten per un dificilíssim corriol, amb arbres tallats i
escampats, que ens porta al collet del Pujant d’en
Camps. Arribem a un lloc pla i són ¾ de 12 i parem a
esmorzar. En Josep Carbonell i en Julià Pratginestós
arriben més tard. Amb ells esperem a la resta que
accedeix a la Roca Lladre. Junts de nou avancem
pels cingles del Corb fins al Puig Rodó 907m. De
retorn els capdavanters prenen camins agradables,
que ens porten a passeig per l’àrea recreativa dels
Xenacs, però ens obliguen a passar per tal de
recuperar la bona direcció per un corriol amb
cadenes i amb grans blocs de pedra. A partir
d’aquest punt sorgeixen opinions diverses per on
retornar. En arribar el mirador dels Xenacs en Miquel
Maymó i en Manel Molina opten per baixar cap el
volcà del Racó la resta ens arribem a la cruïlla i
mentre en Josep Carbonell baixa per la carretera, la
resta seguim pel camí de les Barrincoles, que
baixarà pel corriol amb ziga-zagues. Passem per
Can Talaia, la Torre i el Pujol, que segueix el torrent
de la Torre i en arribar a les Preses anem a
l’aparcament. Hi arribem a les 3h. Esperem els dos
companys, que tenen les claus dels cotxes. Al cap
d’una estona arriben. Mentre uns van a buscar en
Josep Carbonell i en trobar la carretera tancada han
d’esperar que baixi els 5km. Els altres anem a la
cooperativa de Verntallat a dinar. Junts completem la
taula i mentre celebrem la dificultosa caminada,
decidim que la propera setmana anem d’Alpens al
Puig Cornador. Sortirem a les 7 de Llerona.
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