RECOMANACIONS
Per portar
IMPORTANT:
Calçat adequat per muntanya
Esmorzar
Xiulet per a cada nen/nena
Aigua
Roba d’abric i/o impermeable (segons les
previsions meteorològiques)
Sortida organitzada pel grup de pares. Cadascú es
responsabilitza dels qui porta en el desenvolupament de
l’activitat, la forma física i les cobertures necessàries.
Per prendre part en les activitats que poden incloure risc
físic dels participants, cal estar en possessió de la llicència
federativa o assegurança temporal que cobreixi els accidents
de muntanya i que es pot tramitar a la secretaria del CEM.
Per a més informació:
Centre Excursionista Montserrat
C/Vilanova, 24- 08240 Manresa. Tl 93.872.53.12. Horari:
dilluns, dimarts i dijous de 18 a 21 hores.

Sortides en Família

Altres
Prismàtics
Càmera de fotos o vídeo
Guies de muntanya, mapes
Farmaciola
Llicència Federativa

http://jaumeaguade.cat/Nou-Muntanya/2013.html#DSC_0579.jpg

El Catllaràs

E-mail de contacte:
muntanya@centreexcursionistamontserrat.cat
mjorest@yahoo.es, Jordi
Es prega confirmar assistència.

Diumenge, 5 de maig de 2013
Trobada: 8:45 h. al Parc de l'Agulla
de Manresa.
Sortida: 9:00 h.
Inici de l’excursió a les 10:15 hores aprox.
Sant Romà de la Clusa

DADES DE LA SORTIDA

DESCRIPCIÓ de l'ACTIVITAT

Dificultat: mitjana
Durada: 5 h, amb petites pauses incloses
Desnivell: 350-400 metres

COM ARRIBAR-HI
Des del Bages agafem la crta. C-16 cap a Berga.
Just després de Berga trenquem cap a la C-26
fins a Vilada. Des d'allà girem en direcció nord
per una pista en bon estat fins que arribem a
Sant Romà de la Clusa superant un desnivell
d'uns 500 metres.

Des de Sant Romà de la Clusa, prenem la pista
que pel costat de la casa remunta cap el NE. La
pista descriu tot seguit un revolt i abandona
aquesta vall per entrar a la veïna de Claret.
Al capdamunt de la clotada i al sortir del bosc
s'assoleix el ras de Clarent (30'), bonica
balconada penjada damunt la vall de Castell.
Continuem seguint el GR241 cap a Cal Tibat i
poseriorment cap al Gran Pedris (1603 m), al qual
arribem després d'una hora de camí.
Des d'aquí una suau pujada ens deixarà al cim del
Puig Lluent (1638 m), cim herbat i arrodonit amb
grans vistes sobre les valls d'Ardericó i de Cosp
(1'30 h.).
Per continuar la nostra ruta reculem fins al Gran
Pedris per enfilar-nos cap a la collada Fonda i
planejant cap al sud arribem a Coll Pan (1691 m.).

En aquest punt per girem bruscament cap al NO i
amb suau ascensió arribem a la collada del Pla de
L'Orri (1695 m).
Opcionalment, els que tinguin més reserves
poden pujar al Pedró del Pla de L'Orri (1765 m).
Després continuem en direcció NO fins a la Roca
del Catllaràs (1685 m.) i al Pla del Catllaràs per
agafar la pista que, seguint el rec, ens portarà
de nou fins a Sant Romà en unes cinc hores de
caminada.

El Puigllançada i la Tossa d'Alp des del cim de Puig Lluent., 20/2/2010 http://www.324.cat/elmeu324/foto/167053/vistes-des-de-Puig-Lluent-(Bergueda)
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