Puig Lluent, el Pedró, Roca del Catllaràs
des de Sant Romà de la Clusa 3 de maig de 2017
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Josep M.
Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Maria Oliveras, Ismael Porcar (i la
Neret), Pep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri
Distància projectada: 10,74km amb altures: 10,88km
Temps: 4,56h
Desnivells: 410m Acumulat: 556m Cotxe: 112km Manel Molina, Josep Roca i Ismael Porcar
Ens trobem a les 7 del matí a Llerona.
Salutacions entre la colla i en especial a la
Maria Oliveras, que s’incorpora al grup, així
com al Vicenç Catafal que avui fa 79 anys.
Hem decidit anar al Catllaràs. Arrenquem
per la C-17, eix tranversal i agafar la
carretera que passa pel Lluçanès.
Trenquem cap a Vilada i aparquem a Sant
Romà de la Clusa. El cel està
completament
emboirat
i
roineja.
Comencem a caminar a ¾ de 9 i en
plovisquejar ens equipem amb capelines i
impermeables. Prenem un ample pista que
segueix el GR 241 que avança pel Ras
Clarent, on ens hi fem un embolic i retrocedim un tram per seguir el GR. L’ampla pista es
converteix en un corriol que en porta al Grau de Pendís i continuem fins al Puig Lluent (1.638m) on
hi arribem a ¾ d’11. Fa fred i ens arrecerem per esmorzar. En Vicenç ens sorprèn, reparteix copes
i cava rosat. Allà brindem per la seva salut. En reprendre la marxa tornem pel mateix camí fins al
Grau de Pendís on seguim l’altre camí indicat. Al cap d’una estona retrocedim un tram i pugem
directes al camí que ens porta al Pedró (1.765 m) que hi arribem a les 12 h. Seguim camp a
través fins arribar a la Collada de l’Orri. Continuem per un camí molt fangós que ens condueix a la

Roca del Catllaràs. Com
sigui que no gaudim del
paisatge per l’espessa boira
decidim baixar pel primer
camí que baixa paral·lel al
rec del Pla del Catllaràs.
Hem de rectificar un parell de
vegades i al final veiem el
molí de la Clusa i finalment a
la 13 h. arribem a Sant Romà
de la Clusa. Optem per anar
a dinar a Ca l’Arumí. Hi
arribem a 2/4 de 3h. A les
postres en Vicens ens
convida de nou a brindar i
ens anima que l’acompanyem el proper any amb el
canvi de número. Mentre
prenem les postres una bona
colla del grup aniran tres dies
de la propera setmana a Boí
i els que ens quedem anirem
cap al Vallès Occidental i
sortirem a les 7 de Palou.
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