Puig Lluent, el Pedró i Roca del Catllaràs des de St.
Roma de la Clusa
25 de març de 2015
Integrants: Vicenç Catafal, Josep M. Farnés, Miquel Maymó, Manel
Molina, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 12’32 i amb altures 12’53 Km. Temps: 4’43 hores. Desnivells:
413 m. Acumulat: 573 m. Cotxe: 109 Km. Miquel Maymó i Josep Roca
Ens trobem a les 7 del matí a Llerona
i plou. Ens decidim per arribar-nos a
Berga. Ho fem per la C-17, eix
tranversal i agafar la carretera que
passa pel Lluçanès. Deixa de ploure i
ens animem a fer l’excursió prevista.
Ens arribem a Vilada on prenem un
trencall que ens porta a Sant Romà
de la Clusa. Aparquem davant del
refugi. Arrenquem a les 9 pel GR 241
que comença per una ampla pista.
Parem al mirador del Ras de Clarent i
seguim per un corriol que ens porta
pel Grau Pedrís fins al Puig Lluent
(1.638 m). Hi arribem a les 11 i ens arrecerem del vent per esmorzar. Retornem pel
Grau Pedrís i la Collada Fonda àmpliament nevada. Seguim fins al Pedró (1.765 m) on
hi arribem prop de les 12 h. Continuem amb gruixos de més 20 cm. de neu flonja per la

Collada del Pla de l’Orri fins a la Roca de Catllaràs. Aquest darrer tram la pista està
enfangada i optem per caminar per la neu. Anem a buscar la Collada de Sant Miquel on
dubtem per retornar. Finalment agafem el GR 4, que deixem per passar per la masia
Cabanelles, i travessem directes a recuperar el GR 4. Ens aturem al mirador del Serrat
dels Ous i retornem a Sant Romà de la Clusa on hi arribem a ¾ de 2. Després d’un
recorregut amb parades infructuoses anem a dinar a Ca l’Arumí de Santa Eugènia de
Berga. A la sobretaula decidim per la propera setmana anirem als Cingles de Vallcebre.
Sortirem a les 7 de Llerona.
Text i fotografies: Josep M. Farnés

