
Domina el nord del Berguedà i l'estació 
de la Molina.
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, fixat 
damunt d'una pedra emergent, situada 
23 metres al nord del vèrtex geodèsic. El 
clau es troba 22.50 metres al sud de la 
cantonada sud-oest del mur de 
tancament del repetidor de Telefònica. El 
punt més alt es troba al sud-oest del clau.

L’accés es realitza des de les pistes d'esquí de La Molina, en direcció a Castellar de N'Hug per la carretera GI-400, s'agafa la BV-
4031, a l'inici d'aquesta carretera, en la zona de la Collada del Pedró, trobem a mà dreta una cadena, la clau està en les oficines de 
les pistes d’esquí de La Molina. Es pren la pista que comença en la cadena en direcció a Costa Rasa, seguim la pista en direcció 
sud-oest buscant les parts altes del remuntadors d'esquí. Des del final del remuntador més alt surt una pista en direcció sud-oest 
que ens porta fins al pic de Puigllançada, és inconfusible ja que disposa d'un repetidor Telefònica.

CIMS EMBLEMÀTICS DE CATALUNYA

Informació general Punt més alt (cim) Senyal geodèsic (clau)

Nom del cim: Puigllançada

Codi del cim: 283082006

Municipi: Bagà

Comarca: Berguedà

Cota ortomètrica del cim:

2409.15

Data de mesura: 5/8/2007

Desnivell Cim-Clau: 0.26

Codi senyal: 283082005

X (UTM): 412258.93

Cota el·lipsoïdal: 2461.21

Ondulació geoide: 52.32

Y (UTM): 4683690.62

Cota ortomètrica: 2408.89
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Vista general Vista de detall del cim Vista de detall del clau

Itinerari d'accés al cim

Mapa de situació Croquis de detallDescripció del cim i del clau

Sist. ref.: ETRS89/00-EGM08D595

Puigllançada

Llegenda de símbols: Indica el punt més alt del cim Indica la posició del clau

X (UTM): 412256.74 m

Y (UTM): 4683688.11 m


