Cogulló d’Estela des del Santuari de Corbera
25 d’abril de 2012
Integrants: Vicens Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria
Farnés, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri, i
Salvador Vilà
Distància: projectada 9’42 Km. amb altures 9’78 Km. Temps 4’32
Desnivells: total 599m. Acumulat 789 m. Cotxe: 133m. Julià Pratginestós i Josep Roca
Ens trobem a les 7 als Gorcs i marxem
per la Garriga. Prenem la C-17 i en
sortim per agafar l’eix transversal. El
deixem a Sallent on prenem la C-16.
Després de superar Berga, trenquen
cap al Rasos de Peguera. Ens desviem
per anar a Espinalbet i continuem per
una carretereta que ens porta al
Santuari de Corbera, on aparquem.
Comencem a caminar una mica abans
de la 9, per un camí que surt de darrera
del dipòsit d’aigües. És el PR C-73,
conegut com sender de Sant Corneli. Al
principi és una pista i segueix per un
corriol. Arribem a la masia enrunada de
Can Déu i seguim per un corriol que ens
permet escurçar el tram del PR. Quan el
recuperem ens porta a la font de
Tagast, amb una mina d’aigua. Després
seguim amunt donant una volta per
accedir a la Collada del Tagast, àmpliament llaurada per senglars. Tot seguit
avancem pel Pla de la Bassa amb grans
extensions de neu, per sort molt flonja.
Arribem a la Torreta del Roca d’Auró
(1988 m) a ¾ d’11. Bufa el vent i ens
arrecerem per esmorzar. Trobem un
excursionistes de Berga. Ens informen
de la millor ruta per pujar al nostre
objectiu, i que avui fan festa (celebren el
vot de Poble de Berga al Santuari de
Queralt). Seguim les seves instruccions i seguim la línia elèctrica fins a uns pedrons, que
ens assenyalen el camí a seguir. Arribem al Coll d’Estela, on hi ha la font d’Estela que
raja un bon doll. Hi deixem les motxilles i iniciem l’ascens. Seguim el fil de la carena, prop

del filat, fins al peu de la roca. Després
d’una grimpada, ajudats al seu inici per un
cable, amb algun pas prop del buit arribem
al Cogulló d’Estela (1862 m) prop de les 12
del migdia. És un gran mirador de les
serres de Queralt, dels Lladres, dels
Tossals i de Busa. Després retornem pel
mateix camí fins al Coll d’Estela. Hi surt
una àmplia pista que agafem i prenem uns
corriols que ens permeten travessar més
directes. Trenquem per una pista, a la
nostra esquerra, que ens porta a les runes
de Can Planes on recuperem el PR C-73
que ens duu de nou a Can Déu i fins a l’aparcament. Pel darrer tram trenquem
equivocadament per una pista i hem de rectificar pel corriol. Arribem al punt d’inici a 2/4
de 2. Aprofitem per donar visitar l’exterior del Santuari de Corbera, convertit en casa de
colònies. Marxem a dinar a
l’entrada de Berga i després
d’un primer intent, anem a
dinar al Sol i Cel de Cal
Rosal. L’espera d’uns 10
minuts és recompensada
gratament per l’àpat. A la
sobretaula decidim que
anirem a la serra de Curull
des de Coll de Bracons.
Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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