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Roca i Isma
ael Porcar
Ens trobem a Llerona a les 7 del matí a
amb
dubtes per culpa del mal te
emps anuncciat.
Decidim
m anar al Castell de Po
opa. Arribe m a
Sant Martí de Centelles, apa
arquem al peu
de la se
eva església, i comenc
cem a cam
minar
a ¾ de 8. Està mo
olt emboira
at i sense g
gaire
ense impermeables ni
visió. Sortim se
capeline
es. Al cap de
d 10 minu
uts de pujarr pel
corriol d
del grau de
e Sant Martí parem per
equiparr-nos a cau
usa de con
ntinuat plug
gim.
Seguim
m pel Pla Lle
estenc i pel Coll Batall fins
a les basses de la
a Rovira de Cerdans i el
Coll de
e Prims. Que
Q
amb els
e seus 94
46m
esdevé el punt més alt de l’excurrsió.
Prenem
m un senderr que ens condueix
c
pe
er la
font de la Sauva Negra
N
a la Casanova del
Castell, d’on veiem
m la silueta del Castell de Castellc
cir, conegut com el Caastell de la Popa. No ens
e
hem atu
urat en cap
p moment i anem direcctes a aixop
plugar-nos, encara quee la pluja in
ntermitent ens
e
permet avançar am
mb comoditat. Molesta
a més els im
mpermeable
es que porteem que don
nen humitat al
cos. En
n veritat am
mb aquella indumentàriia fem la no
ostra pinta. No trobem
m ningú pel camí. Pugem

dalt del Castell, que cada veg
gada trobem
m més atrotiinat. A
2/4 d’11
1 hi esmorzzem sota cobert.
c
Dessprés donem
m una
volta cu
urta per les seves dep
pendències.. En repren
ndre el
camí ba
aixem per un
u camí que ens cond
dueix Collett de la
Rovira de Cerdan
ns i anem directes a la seva masia
m
i
prenem
m el camí no
ou de la Ro
ovira, que d eixem per agafar
a
un corrriol que en
ns porta al Castell d
de Centelle
es. La
majoria de la colla
a ens arribem al seu m
mirador. De retorn
prenem
m el camí del
d Castell de Centell es, equipat amb
unes ba
aranes de cable,
c
que malgrat el terra està mullat
avancem
m tranquil·lament. La baixada, m
més complicada,
l’agafem
m amb tran
nquil·litat i arribem
a
a 2
2/4 d’una al
a punt
d’origen
n on tenim els cotxes
s. Decidim anar a dinar al
restaura
ant Toro Ve
erde de Llerona. A les postres brindem
amb ca
ava a la salut d’en Julià, que en
n reincorporrar-se,
vol cele
ebrar el seuss 73 anys complerts
c
e l passat feb
brer. A
la sobre
etaula decid
dim que la propera se
etmana anirrem al
Balandrrau. Sortirem
m a les 7 de
e Llerona..
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