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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud mínima     

Altitud màxima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat 
publicada amb el suport del Programa 
Pirineus i l’Agència de Desenvolupament 
del Berguedà.

La volta al Catllaràs
Descobrim el Catllaràs: una de les serres menys 
conegudes però alhora més interessants del 
Prepirineu català!

La Pobla de Lillet, Alt Llobregat, Berguedà, Barcelona, 
Catalunya, Espanya
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“Catllaràs - Picancel. 1:25.000.” propietat de l’Editorial Alpina.

itinerari sentit de la ruta inici / final

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Carrer Regatell de la Pobla de Lillet 0:00h 840m 42.243590º 1.974634º

        Monestir de Santa Maria de Lillet 0:25h 922m 42.242303º 1.992963º

        Castell de Lillet 0:45h 1.058m 42.237720º 1.987986º

        Xalet del Catllaràs 1:35h 1.368m 42.224239º 1.971210º

        Mirador de la Roca de la Lluna 1:55h 1.492m 42.222550º 1.964651º

        Prat Gespador i la font 2:30h 1.532m 42.211954º 1.956420º

        Roca del Catllaràs 3:00h 1.670m 42.203919º 1.941687º

        Collet del Llobató 3:10h 1.627m 42.205057º 1.933409º

        Camp de l’Ermità 3:20h 1.467m 42.210236º 1.933738º

 1     Santuari de Falgars 4:00h 1.277m 42.227149º 1.945401º

        Carrer Regatell de la Pobla de Lillet 4:45h 840m 42.243590º 1.974634º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

Endinsar-nos a les pinedes de pi roig i les fagedes de la serra del Catllaràs.

Gaudir d’extenses panoràmiques sobre la vall de la Pobla de Lillet.

Admirar les restes arquitectòniques del monestir de Santa Maria i el xalet del Catllaràs.

Descobrir la riquesa florística de la serra del Catllaràs.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de 17,1 km de longitud per l’entorn de la Pobla de Lillet, al vessant NE de la serra del 
Catllaràs. La ruta comença a la Pobla de Lillet, puja cap al monestir de Santa Maria i el castell de 
Lillet, passa pel xalet del Catllaràs, el Joc de Pilota i ateny la roca del Catllaràs. A partir d’aquí, baixa 
cap al camp de l’Ermità i el santuari de Falgars i retorna a la Pobla de Lillet pel camí dels Graus. Es 
tracta d’un itinerari fàcil de seguir -està senyalitzat com a PR-C 52 i GR 4- i d’una distància i desnivell 
considerables però sense dificultats tècniques.

La Pobla de Lillet està situada al Prepirineu, a la part alta de la vall del riu Llobregat, a la comarca del 
Berguedà, casi al seu límit amb el Ripollès. Gran part de l’itinerari transcorre per extenses pinedes de pi roig, 
fagedes i rouredes, i per sobre dels 1000m d’altitud. Durant el recorregut gaudim de vistes sensacionals 
de la serra del Moixeró, el Puigllançada i la Tosa d’Alp, i coneixem la singular vegetació i flora vascular 
d’aquest massís calcari. A més a més, descobrim interessants elements arquitectònics com el monestir 
de Santa Maria de Lillet i el xalet del Catllaràs.

MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:45h en total: 3:00h des de la Pobla de Lillet fins a la Roca del 
Catllaràs passant pel xalet del Catllaràs i 1:45h per tornar a la Pobla de Lillet passant pel santuari de Falgars.

DESNIVELL ACUMULAT: 1.014m

DIFICULTAT: Notable.  

NO ET PERDIS...

Les vistes des del mirador de la Roca de la Lluna. Des d’aquí gaudim d’una extensa panoràmica 
cap a la vall del Llobregat, la serra de Moixeró, el Pedraforca, la Tosa d’Alp, el Puigllançada, la serra 
de Montgrony i el Puigmal.
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Comencem la ruta al         carrer Regatell de la Pobla de Lillet (0:00h - 840m). Sortim en direcció a llevant, 
passem pel costat del pont Vell i continuem pel carrer de la Font cap al barri de les Coromines. Arribem a 
la capella de Sant Antoni i seguim les indicacions del PR-C 52 a l’esquerra cap al monestir de Santa Maria. 
Pugem pel camí ral de la Pobla de Lillet a Sant Jaume de Frontanyà. Passem per darrera dels horts del barri 
obrer de les Coromines, creat a mitjans del segle XVIII per allotjar els treballadors de la incipient indústria 
tèxtil i una de les primeres mostres de planificació urbanística de Catalunya. Resseguim un mur de pedra 
seca i més amunt trobem la font del Pla. Continuem seguin les marques blanques i grogues del PR-C 52 i 
deixem enrere el poble. 

Més amunt enllacem amb una pista que ens condueix fins al         monestir de Santa Maria de Lillet (0:25h - 
922m). Deixem la pista i girem a la dreta per enfilar-nos cap a l’església de Sant Miquel, també anomenada 
“la Rotonda de Sant Miquel” per la seva singular forma. Continuem pel corriol carena amunt endinsant-nos 
en un bosc de pi roig amb boix. Arribem a un prat sota la Roca del Castell. Deixem el camí que condueix al 
mas del Castell de la Vila i, seguint les marques del PR, travessem un prat acostant-nos a un petit collet on 
hi ha una cruïlla. Estem just als peus del        castell de Lillet (0:45h - 1.058m). Continuem pel PR-C 52 en 
direcció a Falgars i pugem seguint el corriol per l’obaga de serra Pigota fins que enllacem amb una pista 
forestal i arribem al collet de Terra Negra, on trobem una nova cruïlla. Continuem per la pista, avançant per 
l’interior d’una pineda de pi roig, en direcció a “la Pobla de Lillet / Falgars / Sant Romà de la Clusa”. 

RECORREGUT

1

COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Des de la carretera C-16, a prop de Guardiola de Berguedà, agafem la carretera BV-402 en direcció a la 
Pobla de Lillet i Ripoll. Seguim per aquesta carretera durant poc més de 8 km i arribem a la Pobla de 
Lillet. Just a l’entrada del poble trobem un aparcament a mà dreta, al costat del riu.

ÈPOCA: Tot l’any, tot i que a l’hivern pot haver-hi neu o glaç en algun punt.

CARTOGRAFIA:
· Catllaràs - Picancel. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: Fem la ruta en sentit horari. La primera meitat de la ruta (la Pobla de Lillet - xalet del 
Catllaràs - collet Llobató) està senyalitzada amb les marques blanques i grogues del PR-C 52. La segona 
meitat de la ruta (collet Llobató - santuari de Falgars - la Pobla de Lillet) està senyalitzada amb les marques 
blanques i vermelles del GR 4. Des del xalet del Catllaràs, si continuem per la pista podem visitar una de 
les boques de la mina d’Arderiu. 

SABIES QUE...

El disseny original del xalet del Catllaràs és obra d’Antoni Gaudí? L’edifici, encarregat per Eusebi 
Güell, allotjava els enginyers que dirigien les mines de carbó que alimentaven els forns de la 
cimentera del Clot del Moro. Actualment, però, fruit de les diverses remodelacions que s’hi han fet, 
del disseny original només en queda la forma exterior.
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Més amunt deixem la pista, fem drecera i aviat arribem al         xalet del Catllaràs (1:35h - 1.368m). Després 
d’admirar aquesta peculiar construcció atribuïda al genial arquitecte modernista Antoni Gaudí, deixem 
la pista i continuem per un camí ample que pasa per sota del xalet i s’endinsa en una bonica fageda. A 
continuació guanyem altura per un corriol amb fort pendent a través d’una la pineda i assolim el collet Fred, 
on retrobem de nou la pista. Deixem un moment el PR per visitar el        mirador de la Roca de la Lluna 
(1:55h - 1.492m), situat a menys de 5 minuts del collet. Les vistes de la vall de la Pobla de Lillet i les serres del 
Moixeró i Montgrony -amb la Tosa d’Alp (2.536m) i el Puigllançada (2.409m) enfront i el Pedraforca (2.506m) 
a ponent- fan d’aquest indret una talaia privilegiada. 

Deixem el mirador i retornem a la pista que seguim en direcció S cap a les Roques de l’Arderiu. Just en un 
revolt i al costat d’una petita font, el PR deixa la pista, gira a l’esquerra i s’enfila per un bosc esclarissat. Pugem 
per terrers vermellosos on abunden les orquídies i atenyem un petit prat sota la Roca del Joc de Pilota. 
Continuem en direcció S, deixem de banda un camí a l’esquerra que ens portaria al refugi de l’Ardericó i 
arribem al prat del Joc de Pilota, que era utilitzat pels enginyers anglesos que vivien al xalet per jugar a 
pilota, d’aquí el seu nom. Travessem el prat i davallem seguint el corriol per una fageda amb boix fins que 
enllacem de nou amb la pista al          prat Gespador i la font (2:30h - 1.532m). 

Deixem enrere aquest prat i continuem uns metres per la pista. Aviat l’abandonem i continuem per un camí a 
l’esquerra que puja cap a la font Assedegosa, que vessa les aigües dins un enorme tronc que fa d’abeurador. 
Continuem seguint els senyals de pintura blancs i grocs del sender de petit recorregut i ens enfilem pel mig 
de la pineda fins que arribem a una pista. Veiem uns extensos prats i una enorme roca calcària al bell mig, és 
la         Roca del Catllaràs (3:00h - 1.670m). Seguim la pista fins a una cruïlla i continuem recte en direcció O 
fins al collet de la Creu del Catllaràs, punt més alt de l’excursió. 

Davallem per la pista i prenem un corriol que fa drecera pel mig de la fageda i que ens condueix al           collet 
del Llobató (3:10h - 1.627m), on deixem el PR-C 52 i comencem a seguir les marques blanques i vermelles 
del GR 4. A partir d’aquest punt i fins al final de la ruta seguirem aquestes marques. Deixem la pista i continuem 
per un corriol que baixa en fort pendent fins que enllaça novament amb una pista al         camp de l’Ermità 
(3:20h - 1.467m), un pla on s’alça una bonica pineda. Seguim la pista que surt en direcció N i continuem 
perdent altura progressivament fins a la cruïlla del clot de la Fou. En aquest punt veiem els senyals blancs i 
grocs del PR-C 129 que continuen a l’esquerra cap a Sant Julià de Cerdanyola, nosaltres continuem seguint 
les marques blanques i vermelles del GR 4 cap a la dreta. Seguim una pista forestal que baixa pel mig d’una 
pineda. Més avall l’abandonem i prenem un corriol que, a través d’una fageda ombrívola, ens condueix fins 
a la font de la collada de Falgars. 

En aquesta cruïlla continuem recte en direcció a una zona amb taules i barbacoes, deixem un moment el 
GR i visitem el        santuari de Falgars (4:00h - 1.277m), on arribem per carretera asfaltada. Retornem fins 
a l’enllaç amb el GR 4 i el seguim en direcció E cap a la Pobla de Lillet (pel camí dels Graus). Passem per un 
petit mirador amb una bona panoràmica sobre la vall de Lillet i comencem a baixar per la serra de Falgars, 
resseguint el fil de la carena entremig d’una roureda de roure martinenc amb boix. 

El camí dels Graus davalla per la carena, a estones força estreta, entremig de bosc i seguint l’antic camí ral 
de Falgars a la Pobla de Lillet. Superem el Tercer Grau sense adonar-nos-en, arribem al Segon Grau, on la 
carena s’estreny força, i canviem de vessant. Resseguim el crestell pel vessant SE, que ens condueix fins al 
Primer Grau, on hi ha un trencall a la dreta que deixem de banda. Nosaltres continuem baixant sense treva 
per un camí força pedregós amb algun tram que encara conserva l’antic empedrat, a les envistes de la Pobla 
de Lillet. Arribem a una zona de prats, travessem un parell de vegades la pista que porta al mas el Tinar, 
passem pel costat de l’heliport de la Pobla de Lillet i entrem al municipi per un caminoi que ens condueix fins 
al punt d’inici i final de l’itinerari, al         carrer Regatell de la Pobla de Lillet (4:45h - 840m). 1
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

Monestir de Sant Llorenç

El monestir de Sant Llorenç, situat a Guardiola de Berguedà, és una de les 
construccions romàniques més rellevants del Berguedà. L’estructura de 
l’església és complexa i té la particularitat de comptar amb una tribuna a 
la nau central. L’església, que fou consagrada l’any 983, ha sofert moltes 
modificacions al llarg del temps i va quedar greument afectada per un 
terratrèmol l’any 1428. El monestir ha estat restaurat i es pot visitar. (Informació 
sobre els dies i horaris d’obertura: tel. 938 226 005).

  Coordenades GPS: 42.2348002º 1.8752452º

El Museu de les Mines de Cercs 

El Museu de les Mines de Cercs està dedicat a l’explotació del carbó a 
Sant Corneli i a l’Alt Berguedà. El museu és un centre d’interpretació que 
dóna a conèixer la història de l’explotació d’aquest combustible fòssil i 
la seva relació amb l’entorn geològic, paisatgístic, econòmic i humà del 
Berguedà. La visita també inclou un emocionant recorregut amb el tren 
miner que ens porta fins a l’interior de l’antiga mina de Sant Romà. Més 
informació: www.mmcercs.cat. 

Coordenades GPS: 42.183443º 1.852804º

Mina de petroli de Riutort

La mina de petroli de Riutort està situada al km 4 de la carretera B-402 que 
va de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Va estar en explotació 
des de l’any 1906 fins a l’any 1916. La mina té una longitud total de 340m de 
galeries i, si la visitem, encara podem observar com hi regalima el petroli 
per la roca. (Informació sobre els dies i horaris d’obertura: tel. 938 226 005).

Coordenades GPS: 42.2385600º 1.9189991º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


