
Serra del Catllaràs  
28 de març de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Josep Maria Farnés, Josep Oranias, Ismael 
Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 10’59 Km. amb altures 10’81 Km. Temps 4’25 
Desnivells: total 403 m.  Acumulat 704 m.   Cotxe: 115 Km. Josep Oranias i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 als Gorcs. Avui 
anem a la Serra del Catllaràs. Per la 
Garriga, prenem la C-17 que deixarem 
una mica abans de Ripoll per agafar la 
carretera de les Lloses. Una vegada 
hem superat Borredà, a Vilada, 
trenquem cap al Castell de l’Areny. 
Quan trobem l’indicador de Sant Romà 
de la Clusa l’agafem i aparquem al peu 
de l’església romànica. A les 8’53 
comencem a caminar i arrenquem pel 
GR-4 cap al Serrat dels Ous, on parem 
al seu mirador. Seguim per la pista i 
quan arribem al camí de la masia de les Cabanelles, hem de recular. Deixem el GR i 
avancem cap a Can Serra. Després seguim directes, amb un fort pendent, cap a la 

carena del Serrat de 
Sant Miquel per 
arribar-nos al Roc de 
la Clusa de 1729 m. 
Comencem a trobar 
abundant neu. Des 
del Coll de Sant 
Miquel, pel Pla de la 
Clusa i pel Pla del 
Catllaràs hi ha trams 
amb uns 25 cm i 
l’haurem de trepitjar 
una bona estona. 
Quan arribem al Roc 
de Catllaràs (1.685 
m), prop de les 11, 
parem a esmorzar. 
Després seguim per 
la Collada del Pla de 
l’Orri. Ens despistem 
al seguir la pista i 
reculem per arribar al 
Pedró (1765 m). Pu-
gem directes pel mig 
del bosc. Des d’a-
quest punt, el més alt 
de l’excursió, obser-
vem el Pedraforca 
emblanquinat. Durant 



tota l’excursió observarem els Pirineus nevats, amb un blanc brillant. Seguim per la 
carena de la Baga Alta d’Ardericó fins al Cap de la Baga Alta (1754 m). Baixem per entre 
el bosc sense un camí definit, però amb la direcció correcte. Després del Coll Pan 
arribem a un ampli prat al llarg del Serrat dels Llamps. Quan arribem als Rasos de 
Clarent trobem als nostres peus l’impressionant espadat del Cingle dels Rocs. Gaudim 
eufòrics davant aquell paisatge, que corona l’excursió. Després agafem el GR-241 que 
per una ampla pista ens porta a Sant Romà de la Clusa, que hi arribem a la 1 i 1/4. 
Decidim anar a dinar ala Fonda d’Alpens. Enseguida ens entaulem i ens atenen 
correctament. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem al Comanegra i 
apuntem des de l’Oratori. Sortirem a les 7 dels Gorcs. 
 

Text  i fotografies:  Josep Maria Farnés  

 


