Puig Lluent, el Pedró i la roca del Catllaràs
des de Sant Romà de la Clusa
11 de maig de 2022
Assistents: Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, Josep M. Martínez, Esteve
Mogas, Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca.
Recorregut: 12,16 km Desnivell acumulat: 509 m Temps en moviment: 3h 17 min Temps
total: 4 h 11 min.
Cotxes: Josep Maria Martínez i Josep Roca. 112 Km
Ens trobem a les 7 del matí a la zona
esportiva de Corró. Sortim per la C-17 i,
a l’alçada de Vic, agafem la C-25 i
després la primera sortida en direcció a
Prats de Lluçanès fins arribar a la C-16.
Ens aturem a Cal Rosal per fer un cafè i
deixem encarregat el dinar per al
migdia. Passem Berga i agafem la C-26
fins a Vilada, on trenquem a l’esquerra
per una pista estreta fins a Sant Romà
de la Clusa i hi deixem els cotxes. Pel
camí trobem quatre camions en direcció
contrària, i feina rai per poder tirar endavant.
Comencem a caminar a dos quarts de deu, la
temperatura és de 14 graus i fa un sol que
esparvera. Agafem per una pista ampla seguint el
GR 241 que avança pel Ras Clarent, i després un
corriol que ens porta al Grau de Pendís. Continuem
per un preciós bosc de pi negre amb sotabosc de
boixos, fins que arribem al Puig Lluent (1638 m)
cap a les 11h, i ens hi aturem a esmorzar. Les
vistes sobre els pics veïns prou coneguts per
haver-hi anat altres dimecres són espectaculars:

Sobrepuny, Cogulló d’Estela, els cims de
Montgrony, Torreneules, Puigmal,...
Fem un tros de camí enrere fins al Grau de
Pendís, i des d’aquí seguim els senyals
grocs fins arribar al Pedró de Puiglluent
(1765 m), el sostre d’avui, on ens hi fem la
ja tradicional fotografia de grup amb la
bandera estelada.

Una estoneta per contemplar el
paisatge,
i
comencem
la
davallada seguint els mateixos
senyals de color groc. Arribem a
la Collada de l’Orri i, més
endavant, a la Roca del
Catllaràs.
Baixem a bon pas per una pista força ampla que passa per davant de la masia del Pla de l’Orri, i
som de tornada a Sant Romà de la Clusa a les dues del migdia.
Anem a dinar al restaurant Sol i Cel, a Cal
Rosal, ben atesos com tantes vegades que
hi hem fet cap.
La setmana que ve anirem al Costabona.
Ens trobarem a les 7 del matí a la Zona
Esportiva de Corró.
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