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RASA DE LES PEGUERES O
RIUET DE LA PEDRA.
El Solsonès
Accés - aproximació - descens i retorn
Sortirem de Sant Llorens de Morunys direcció a coll de Port carretera LV – 4012 , i just passat el
km 4, prendrem la desviació a la dreta en direcció al llogarret de la Pedra. Ràpidament arribem a
les primeres cases i continuem fins l'església, que vorejarem per la dreta. Carreró estret que de
seguida passem, deixant enrere a la esquerra l'última casa del poble. Suau pujada , i a uns 150
metres, més o menys, corba a la dreta i espai a l’esquerra; inici o accés a una pista, lloc a on
estacionarem el vehicle P , més endavant hi ha un espai més reduït on aparcar però està massa
a prop de la casa de la Plana.
Un cop preparats continuarem carretera amunt passant per davant de la renovada masia, que
deixarem a l'esquerra, estarem atents i prendrem una pista poc transitada que, entre pins i prats
a la dreta, pren direcció est. No trigarem molt en veure les Mesquites, font i acumulacions de
tova penjant entre la vegetació al canto dret del barranc que, més amunt, creuarem. Uns metres
per davant de la llera trobarem uns plafons informatius de recorreguts micològics. Continuem
per la pista fins un espai obert, trencall a l’esquerra i les runes de cal Puit a la dreta. Més
endavant per la difuminada pista coberta per l'herba, creuarem un primer barranquet. Tan sols
resten uns cent metres per al final de la pista i l'inici del descens. Davallarem una vuitantena de
llera fàcil fins topar-nos, de sobte, amb un escairat gir a la dreta. L’aigua a excavat una curta
gorja en un graó rocallós que li barrava el pas. Amb dos ràpels i una curta des grimpada superem
aquest curt solc. El primer ràpel el tenim darrera a l’esquerra, boix, 20 metres. El segon en un
curt relleu entre blocs inestables que formen un pont de roca. Aprofitem el bloc de l’esquerra
per instal·lar una baga en el pont de roca, 14 metres (ja veurem el que dura). Continuem per la
llera amb algun ressalt fàcil i sortim del engorjat. Tenim una esllavissada a la dreta i la resta del
descens el farem per la llera oberta sense dificultats, fins localitzar un sender, a la vora dreta,
que en vint minuts ens portarà a la plana i d’ací al vehicle.
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