Puig Lluent, el Pedró, Roca del Catllaràs des de Sant Romà
de la Clusa
21 novembre 2018-11-21

Integrants: Jaume Bertran, Pep Casas, Mercè Font, Julià Llobet,Toni Manel, Josep M.
Martínez, Miquel Maymó, Josep Oranias, Tere Pinto, Ismael Porcar, Pep Pous, Julià
Pratginestós, Josep Roca.

Distància 11,67km, Temps: 4,28h Temps en moviment:3,24h, Desnivell: 602m+
Temp: 3Graus, Cotxe: 120km, Jaume Bertran, Josep Roca i Ismael Porcar.
Ens trobem a les 7 del matí a la
zona esportiva de Corró de Vall.
Salutacions entre la colla i en
especial a la Tere Pinto, que
s’incorpora al grup. Hem decidit
anar al Catllaràs.
Arrenquem per la C-17, eix
tranversal i cap a la carretera que
passa pel Lluçanès. Parem a Cal
Rosal per prendre un cafè. Seguim
Cim Puig Lluent, 1.638m+
direcció Berga, trenquem cap a Vilada i aparquem a Sant Romà de la Clusa.
El cel està completament serè, molta boira a les valls, el terra està glaçat i blanc.
Comencem a caminar a les 9h, estem a 3 graus +.Anem per una pista ampla seguint el GR 241,
que avança pel Ras Clarent, es converteix en un corriol que ens porta al Grau de Pendís, el terra
està enfarinat i les vistes són espectaculars, un mar de núvols els nostres peus. Continuem fins al
Puig Lluent, primer cim d’avui 1.638m. Hi arribem a les 11h. Esmorzem i fa un sol espectacular el
Pirineu tot blanc, ens fem les fotos reivindicatives, LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS .
Reprenem la marxa pel mateix camí fins al Grau de Pendís, seguim el camí indicat per les
marques grogues que pugen directes al Pedró, 1.765 m alçada màxima d’avui, hi arribem a les 12
h. Seguim les marques grogues fins, arribar a la Collada de l’Orri. El terra és com una catifa
blanca de neu, gaudim trepitjant-la.
Tots junts seguim, per un camí molt fangós que està glaçat i ens condueix a la Roca del Catllaràs.
Decidim baixar pel primer camí que va paral·lel al rec del Pla del Catllaràs. Passem per la masia
Pla de l’Orri ,on hi veiem molts gossos i cavalls, no hi ha ningú, baixem molt de pressa i passem
pel Molí de la Clusa. A les 13,30 h arribem a Sant Romà de la Clusa.
Anem a dinar a La Nou del Berguedà, Camprubí Restaurant. Arribem a dos quarts de tres. Ben
acollits i bon menjar.
La propera setmana anirem al Santuari del Mont des de Beuda. Sortirem a les 7h del matí del
Ramassar.
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Cim del Pedró 1.764m+

