VOLTA PEL CATLLARÀS
De la Pobla de Lillet al Roc del Catllaràs pel Joc de la Pilota retornant per Falgars
Distància
Desnivell acumulat
Nivell de dificultat
Data
Cartografia
Punts per a GPS

16,6 km
1090 m
moderat
8 d’agost de 2016
Ed. Alpina. Catllaràs/Picancel ó Ruta de l’Ermità
(1:25000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14314592

Itinerari circular que, partint de la Pobla de Lillet, ens permet recórrer una bona
part del Catllaràs i visitar alguns dels seus indrets més interessants: el Xalet, la
Roca de la Lluna, el Joc de la Pilota, el Roc del Catllaràs i el Santuari de Falgars.
Tot el recorregut és per camins i pistes ben fressats i senyalitzats. A les principals
cruïlles hi trobarem indicadors, tot i que n’hi concorren molts i canviarem sovint
d’un camí a l’altre, els sovintejats senyals del PR i del GR ens trauran de qualsevol
dubte.
L’únic punt que ofereix certa dificultat és l’accés (opcional) al cim de la Roca del
Joc. Cal dir que, si no s’hi vol pujar, les vistes des del mirador de la Roca de la
Lluna són molt semblants.
Tot el camí és en general ombrívol pel que es pot fer en qualsevol època de l’any.
Al Catllaràs hi creix la flor de neu, a la tardor s’hi fan molt bolets i podem escoltarhi la brama del cérvol.
Pobla de Lillet (842m)
Creuem el riu pel costat de la Plaça de l’Ajuntament. Hi ha rètols indicadors del GR
4 i del Camí Ral de la Pobla a Falgars, pel carrer de la dreta, per on retornarem.
Anem a l’esquerra, pels carrers del Regatell i de la Font, en direcció al Barri de
Coromines, seguint les indicacions del Camí Ral de la Pobla a Sant Jaume de
Frontanyà i el PR-C 52.
Les Coromines (876m)
Al cap de munt de les Coromines, davant la Capella de Sant Antoni, deixem el PR
que, per l’esquerra, marxa cap a Santa Maria i Sant Miquel de Lillet. Anem a la
dreta. Hi ha un rètol indicador. Pel costat d’un plànol de camins forestals prenem el
Camí Ral de la Pobla a Sant Jaume de Frontanyà, senyalitzat amb doble ratlla
groga. Aquesta senyalització ens acompanyarà fins al Xalet del Catllaràs.
Passem pel costat de la casa del Prat. Sortim sobre una pista, la creuem i
continuem per una altra fins a un dipòsit. Nou rètol indicador on continuem pel
camí a Sant Jaume de Frontanyà, ara per un corriol que s’enfila fort pel l’obaga de
la Costa de l’Agoit.
Serra Pigota (1157m)
Bifurcació de camins indicada. Sortim al camí que puja del Castell, Sant Miquel i
Santa Maria de Lillet (PR-C 52, malgrat que el rètol té la numeració equivocada). El
seguim a mà dreta (SW). És un camí més ample que el que hem pujat.
Els senyals grocs i blancs del PR-C 52 seran els que ens guiaran bona part de
l’itinerari fins al Collet Llobató.
Deixem a mà esquerra el camí que baixa al Grog de la Lleona (fita i pintura blaugrana). El nostre s’eixampla encara més. Deixem a mà dreta una pista que retorna
a la Pobla per la Collada Cerdana.
Terra Negra (1317m)

Bifurcació de camins indicada. Deixem el de Sant Jaume de Frontanyà. Continuem
pel PR en direcció a Falgars i Sant Romà per una pista precària que deixem més
endavant per un camí.
Sortim a la pista que puja de Falgars on hi trobem un altre indicador, però no la
seguim, la creuem en direcció a Falgars i Sant Romà. Passem pel costat d’un refugi
forestal i atenyem el Xalet.
Xalet del Catllaràs (1372m)
Atribuït a Antoni Gaudí i edificat probablement per encàrrec d’Eusebi Güell, per
allotjar tècnics i altres treballadors de les mines de carbó que proveïen la fàbrica de
ciment del Clot del Moro.
Cedit a l’Ajuntament de la Pobla, amb diverses reformes, durant un temps va estar
destinat a casa de colònies. A principis de 2016 s’hi ha reconstruït l’escala original.
Per sota de l’edifici prenem una pista fins a una clariana, on hi havia la mina del
Xalet. Continuem (SW) per un camí en fort pendent, que ens deixa de nou sobre la
pista a l’alçada del Collet Fred, on prenem a mà dreta el camí que puja al mirador.
Roca de la Lluna (1495m)
Excel·lent mirador sobre l’Alt Berguedà i la Serra de Montgrony, darrera la qual
sobresurten els cims del cordal Núria-Ulldeter. Hi gaudim d’una ampla panoràmica
que ens permet albirar des de la Serra d’Ensija al Taga, Sant Amanç i els Rasos de
Tubau. Hi ha una taula d’orientació.
Baixem a retrobar la pista i continuem a mà dreta (SSW).
Font de la Devesa Jussana (1470m)
El PR abandona la pista per l’esquerra en un revolt sota les verticals parets de la
Roca del Joc. Poc més enllà prenem un altre corriol que ens pocs metres ens porta
a la font.
No ens cal recuperar el PR: del costat mateix de la font surt un corriol que s’enfila
fort fins el peu mateix de la Roca on el retrobem i el seguim a mà dreta.
Sortim al Joc de la Pilota, una clariana que va prendre aquest nom quan els tècnics
anglesos de les mines hi jugaven a futbol. Al peu de la Roca del Joc. A mà dreta,
unes fites ens senyalen un costerut camí per enfilar-nos-hi per entremig de la
fageda.
Roca del Joc (1615m)
O de la Mare de Déu o, també, de la Devesa Jussana. Una empinada lleixa,
equipada amb una grapa, dóna accés a una estreta i curta bretxa on hi trobarem
una sirga nuada, per accedir al cim. Grimpada fàcil.
Alterosa agulla calcària coronada per una creu i una imatge de la Moreneta. La
panoràmica és encara millor que la de la Roca de la Lluna dons podem albirar fins
al Montseny. Retornem al Joc de la Pilota on, seguint el PR anem a la dreta.
Joc de la Pilota (1559m)
Bifurcació indicada, al bell mig de la clariana. Senyalada als rètols com a “Coll
d’Ardericó” malgrat que no és en cap collada. La d’Arderiu o, més pròpiament com
assenyalen altres mapes, Coll d’Ardericó, és situat més a llevant.
Hi arriba el camí que puja des del refugi d’Ardericó, que deixem a mà esquerra per
continuar recte (WSW) seguint el PR vers Falgars i Sant Romà. Coincidim des
d’aquest punt i fins a retornar a la Pobla amb la Ruta de l’Ermità. Però els senyals
vermells d’aquest itinerari són molt més escadussers que els del PR o els del GR
que ens aniran guiant posteriorment.
Prat Gespador (1535m)
O Gespedor i també Xispedor. Sortim de nou a la pista i la seguim uns pocs metres.
Bifurcació en T indicada. Travessant el prat a mà dreta podríem escurçar força
l’itinerari baixant a Falgars per Vallfogona, tot seguint el PR-C 11.

Hi ha una font amb un cóm. Deixem la pista per un camí a l’esquerra i continuem
pel PR-C 52, ara en direcció a Sant Romà (SW). Poc més enllà trobem la font
Assedegosa, també amb un cóm, i encara més enllà passem al peu de la Roca del
Cortal. Sortim al bell mig d’un pla.
Roca del Catllaràs (1670m)
Un gran penyal al bell mig del Pla del Catllaràs, termenal entre la Pobla de Lillet i
Castell de l’Areny, partió d’aigües entre el vessant del Llobregat i el del Merdançol.
Hi ha un pal indicador al costat de la pista que prenem a mà dreta (W), en pujada,
vers Falgars i Sant Romà. En un revolt, al punt més alt de l’itinerari (1694m), la
deixem baixant a mà esquerra fent drecera fins al collet Llobató.
Collet Llobató (1628m)
On la pista fa un tancat revolt. Termenal entre la Pobla de Lillet i Sant Julià de
Cerdanyola. Hi passen el PR-C 129 (Olla de Sant Julià) i el GR 4. A partir d’ara ens
guiarem pels senyals blancs i vermells del GR. Hi ha un pal indicador. Anem a la
dreta, vers Falgars i la Pobla, baixant pel rec del Forat (N).
Camp de l’Ermità (1467m)
Cruïlla de camins amb nombrosos rètols indicadors. Continuem recte seguint el GR
en direcció a Falgars i la Pobla (N i després NE).
Clot de la Fou (1455m)
Bifurcació en Y, indicada. Deixem el PR-C 129 que marxa per l’esquerra i seguim el
GR a mà dreta vers Falgars i la Pobla.
Per un llarg tram de pedregosa pista forestal alternada amb camí, anem baixant
(NE) a la Colla de Falgars, on trobem la carretera que hi puja des de la Pobla i la
seguim fins al santuari.
Santuari de Falgars (1280m)
Santuari marià construït en un lloc anomenat Falgars —lloc de moltes falgueres—
documentat d’ençà el 984. La primitiva ermita data de 1049 i l’edifici actual de
1646. Al costat de l’església i ha una hostatgeria.
S’hi conserva una imatge gòtica d'alabastre del segle XV, de la Verge de Falgars
alletant el seu fill. Tradicionalment ha estat lloc de pelegrinatge i aplecs tant per
part dels poblatans com d’altres indrets: Sant Julià de Cerdanyola hi celebra el Vot
del Poble. El dilluns de la segona Pasqua s’hi balla la dansa de Falgars, d’origen
antiquíssim.
Hi ha una àmplia zona d’esbarjo habilitada amb taules i fogons on tornem a trobarhi un pal indicador a la bifurcació de dos camins que menen a la Pobla. El de
l’esquerra, per on marxa el PR-C 11, passa per la Cova de la Verge. La de Falgars
és una de les tantes “mares de déu trobades”. El de la dreta és el camí ral, o dels
Graus, per on marxa el GR 4. Es tracta de dos camins paral·lels que baixen a
diferent cota. Seguim el GR pel de la dreta.
Tercer Grau (1211m)
Després d’un pas obert a la roca, el camí segueix per la carena. Poc més avall
deixem un corriol a mà esquerra que baixa a buscar el camí de la Cova.
Segon Grau (1060m)
Un tram delicat a la capçalera del Torrent Salat, és reforçat amb murs a banda i
banda.
Primer Grau (1005)
Un altre pas guanyat a la roca, amb un tram empedrat. Hi ha un rètol indicador.
Deixem un camí que baixa a mà dreta.

El Tinar (911m)
Bifurcació indicada. A mà esquerra surt el camí a Falgars per la Cova (PR-C 11).
Més avall creuem el camí d’accés a la casa del Tinar. Passem pel costat de l’heliport
i del Parc d’Aventures del Catllaràs i sortim sobre un camí pavimentat que seguim
uns metres a mà esquerra. El deixem tot baixant per unes escales a mà dreta i
entrem al poble pel camí de l’Escorxador.

