El Clascar i la Trona des de Puiggraciós
25 de maig de 2022
Assistents: Karin Bruy, Mercè Font, Josep M. Martínez, Esteve Mogas, Pep
Pous i Josep Roca.
Distància: 12,63 km Temps total: 5h Altura mínima: 690 m Alt. màxima: 864 m Cotxes: Josep
M. Martínez i Josep Roca. 12 Km
Ha estat plovent tota la nit i sembla que
no ha de parar, a tot Catalunya, fins
ben entrat el matí. Decidim per
Wathsapp canviar la ruta proposada i
ens trobem a les 7 del matí a la zona
esportiva de Corró. Anem direcció a
l’Ametlla i parem a can Quico a fer un
cafè. Seguim fins al Santuari de
Puiggraciós i comencem a caminar a
les 8 del matí

El dia està tapat i va caient alguna
gota, estem a 10 graus, temperatura poc habitual en aquesta època. Una pista que va en direcció
a ponent ens portarà fins el Collet d’en Tripeta. Deixem a la nostra esquerra el cim de Puiggraciós
(809 m), i anem admirant les peculiars vistes de l’entorn que el dia d’avui ens depara. Tota la
plana vallesana està plena de bromes que van alçant-se i tapant les muntanyes.

Passem pel Grau Mercader i ben a prop de Cal Mestret per arribar a la gran casa castell del
Clascar. Contemplem una perdiu al mig del camí, i ha alçat el vol en sentir-nos parlar.

Des del Clascar continuem per una pista que ens va fent pujar, deixem una taula de pedra a la
nostra dreta i continuem direcció nord per sobre els Cingles de Bertí fins a ser davant de can
Rajadell on prenem un sender que ens porta fins a la Trona.

Hi arribem al voltant de les onze. Hi esmorzem, contemplem l’extens panorama que s’obre davant
nostre i ens fem la foto de grup.
La tornada la fem pel mateix camí de l’anada, fins a la taula de pedra. Aquesta vegada ens hi
aturem un moment. Continuem direcció sud fins al turó de Puigciró (857m) i, d’allí cap al Grau
Mercader el Coll d’en Tripeta. Arribem al Santuari de Puiggraciós passada la una del migdia. Una
bona matinal per un dia plujós.

Anem a dinar a la masia de Can Sous, al Serrat de
l’Ametlla. Molt ben atesos i menjar bo i abundós.
La setmana que ve farem el que havia quedat pendent
d’aquesta setmana: anirem al Fontlletera i les Borregues,
des de Tregurà. Ens trobarem a les sis del matí a la Zona
Esportiva de Corró.
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