
Pic de Costa Cabirolera des del Pla de les 
Bassotes 
22 de juny de 2022 

 

Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, 

Josep M. Martínez, Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca. 

 

Distància: 12,92 km  Desnivell acumulat: 970 m  Temps en moviment: 4h 24 min Temps total: 

6 h 19 min.   

Cotxes: Josep M. Martínez, Josep Roca i Jaume Bertran. 130 Km. 

  

Ens trobem a les 6 del matí a la zona esportiva de Corró. Sortim per la C-17 i, a l’alçada de Vic, 

agafem la C-25 i després la primera sortida en direcció a Prats de Lluçanès fins arribar a la C-16. 

Una mica abans de Guardiola de Berguedà trenquem per la B-400 cap a Saldes. Parem a la 

benzinera per fer un cafetó, seguim en 

direcció al refugi de Lluís Estasen i 

després, per la pista sense asfaltar, 

fins al coll de les Bassotes, on hi 

deixem els cotxes. Comencem a 

caminar a un quart de nou i estem a 

1.875 m d’alçada. Contràriament al 

que havien dit els pronòstics, avui fa 

sol, amb una temperatura de 14 graus. 

  

 

 

Deixem a la nostra esquena un Pedraforca mig tapat per la boira, 

i ens enfilem muntanya amunt per la Serra Pedregosa. Quan 

arribem al coll iniciem un descens difícil per un roquissar estret fins 

arribar al Torrent de Cortils. Passem uns abeuradors per al bestiar 

i pel refugi del Cortal de Cortils, i tornem a enfilar-nos per un prat 

d’herba i rocs sense cap arbre. A les onze ens aturem a esmorzar 

i veiem baixar del cim una bona colla d’excurionistes bascos que 

estan fent una travessa pel Pirineu.  

 

 

 

 

Reprenem la pujada, ara molt més 

dura, per una tartera i un pas estret 

fins que arribem al coll. Després el 

camí per la carena es torna més 

planer, i en poca estona som  al 

cim del Costa Cabirolera (2.604 

m), quan són poc més de les dotze 



del migdia. Ens hi estem una estona 

gaudint dels bellissims paisatges que 

s’obren als quatre vents, mig tapats per 

unes bromes que tant aviat arribem com 

s’esvaeixen. Som a la muntanya de més 

alçada del Berguedà i de la província de 

Barcelona, i el segon pic més alt de la 

Serra del Cadí.  

 

 

 

Ens fem la clàssica foto de grup amb la 

bandera estelada, i comencem la tornada 

refent sempre el mateix camí: una baixada 

forta fins al torrent de Cortils, una dura pujada 

pel roquissar cap al coll, i una baixada llarga i 

més planera per la Serra Pedregosa fins 

arribar al Coll de les Bassotes. 

 

 

Som als cotxes a les tres de la tarda, i anem a dinar al 

restaurant Sol i Cel de Cal Rosal, on gairebé no gosem 

baixar del cotxe pel fort aiguat que de sobte ha 

començat a caure. Com sempre, el menjar és boníssim 

i ens atenen molt ben, malgrat l’hora tardana en què hi 

hem arribat. 

 

 

La setmana que ve farem el camí d’anada i tornada des de 

Queralbs fins a Núria. Ens trobarem a les sis del matí a la 

zona esportiva de Corró. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografies i Text: Pep Casas 
Mapa: Josep M. Martínez 


