
Pic de Costa Cabirolera 
5 de juliol de 2017 
 
Integrants: Integrants: Joan Corbera, Josep Martinez, Carles Mata, 
Miquel Maymó, Manel Molina, Mari Oliveras, Ismael Porcar (i Neret), 

Josep Roca, Josep Rodri i Ramon Vilana. 
 
Distància projectada: 11,68km amb altures: 11,90km. Temps: 5h 40m  
Desnivells: 727m. Acumulat: 72713                Cotxe: 135 Ismael Porcar i Josep Roca  

Sortim a les 6h de Llerona cap a Saldes, parem a prendre cafè a la benzinera. Sortim direcció al 
refugi de Lluís Estasen. Seguim fins el coll de les Bassotes, aquí deixem el cotxe són les 8,25 h 
estem a 1.875 m alçada, fa un dia esplèndid, d’estiu, serà molt calorós i cap boira. Iniciem 
l’ascens, passem la Serra Pedregosa i en arribar al coll, ens passa un noi de Vitòria, tots estem 
aspectants per la baixada que tenim que fer. Iniciem el descens per un pas estret i baixem de 
forma espectacular cap a la font dels Cortils, amb els seus abeuradors pel bestiar. Seguim cap el 
refugi Cortal dels Cortils (cort de bestiar),seguim endavant contents pel ritme que portem. Una 
marmota es posa a corre per davant nostre molta estona. A les 10,45h parem a esmorzar estem a 



2.380 m. d’alçada i ja portem 2,20 h, el noi de Vitòria ja baixa del cim i ens saluda tot caminant. A l’ 
esmorzar en Roca, Rodri i la Mari decideixen anar fins el coll, des d’allà veuen tota la Cerdanya i 

tornen enrere. 
Els altres estem davant la paret de pedres, que 
hem de pujar, per anar a buscar el pas estret 
del coll i seguim pujant. Al cap d’uns trenta cinc 
minuts ja estem al coll 2.486 m, ja falta poc, a 
les 11,35h fem el cim, Pic de Costa Cabirolera 
2.604 m d’alçada i portem 6,2 km. Gaudim de 
les extraordinàries vistes de la Cerdanya, estem 
per damunt del Pedraforca. Ens fem la foto de 
grup. 
Iniciem el descens, baixada molt dreta i forta 
fins a la font de Cortils, són les 12,35 h i encara 
falta molt de camí. Iniciem la pujada forta, molt 
forta, cap el pas de la Serra Pedregosa a 
l’arribar a dalt fem un glop d’aigua, fotos i el noi 
de Vitòria ja baixa del cim del Comabona i ens 
torna a saludar des de lluny. Encarem la 
baixada fins al cotxe i arribem que són les 
14,10h. 
Ens retrobem amb els companys que ja ens 
estaven esperant, i comentem la sortida una 
passada, 5,30h hores de caminar i gaudir d’un 
espectacle únic de natura i de país. 
Sortida molt tècnica, però molt bonica, 
espectacular. Tots hem gaudit d’allò  més. 

El restaurant Tahona està tancat per vacances i anem a dinar al Sol i Cel de Cal Rosal. 
 
Text: Miquel Maymó         Fotografies: Joan Corbera 


