Cortal dels Cortils,
des de el coll de les Bassotes
5 d’octubre de 2016
Integrants: Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància projectada: 10,2km amb altures: 10,45km.
Temps: 4,21 h
Desnivells: 732m. Acumulat: 987m
Cotxe:135km, Josep Roca

Sortim a les 6 de Llerona cap a Saldes, parem a
prendre cafè a la benzinera de Saldes. Seguim
fins el coll de les Bassotes, aquí deixem el cotxe
són les 8,25 h, i estem a 1.875 m alçada, fa un dia
molt emboirat i trits, 10 graus i amb fresqueta. El
Pedraforca està ben tapat per la boira. Iniciem
l’ascens, passem la Serra Pedregosa i en arribar
al coll, molta boira, poca visibilitat, tenim molts
dubtes i per prudència decidim canviar la sortida.
Anem cap el Comabona però l’amic Roca ens
proposa fer un canvi de recorregut, anar al refugi
de Cortal de Cortils, ens sembla una idea
collonuda, no s’havia fet mai abans. Ja estem a
prop del pas dels Gosolans i girem a l’esquerra
per anar a trobar el refugi, ens trobem un ramat
de cavalls, estan molt feliços pasturant, a prop
d’ells decidim parar a esmorzar, són quasi les

onze, portem dues hores i mitja, estem ja
a 2.350m i portem 6km. Esmorzem fem
alguna foto, aprofitant alguna clariana al
cel, fem un parell de selfis ja que avui no
tenim els fotògrafs oficials. Anem al refugi
de Cortal de Cortils està molt ben endreçat
per refugiar-te i passar-hi la nit en cas
d’emergència. Seguim cap a la font i
abeuradors del mateix nom, poca aigua,
raja una mica, està tot molt sec. Encarem
la pujada a la serra Pedregosa, per arribar
a dalt el coll força bé Estem a 2.308m, fem
un traguet i seguim, ens passen uns
caminadors de Berga, amb molta pressa,
ens diuen que són jubilats.
Arribem al coll de les Bassotes, on
tenim el cotxe a les 12,50h, temps
caminant 4,21h, 10,2km, sortida petita
per la boira, molt bonica.
Decidim anar a dinar al Sol i Cel de la
colònia Rosal. Correctes i ben atesos.
La propera setmana sortirem dimarts,
ja que dimecres és festiu. Ens
trobarem a les 7h del matí a Llerona.
Anirem als Rasos de Peguera,
portarem un cistell per a si trobem
algun bolet.
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