
Pic de la Costa Cabirolera i Serra Pedregosa  
25 de setembre de 2013      des del Coll de les Bassotes 

 
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan 
Corbera, Josep M. Farnés, Jaume Muntan, Ismael Porcar (i la 
Neret) Julià Pratginestós, Josep Roca, i Salvador Vilà  

 

  
Distància: Projectada 11’79-10’83 Km i amb altures 12’21-11’06 Km. Temps 5’57-5’17 
Desnivells: 724-592m. Acumulat: 942-733m. Cotxe:137Km. Ismael Porcar i Josep Roca 

 

 

Ens trobem a 2/4 de 7 del matí als Gorcs. 
Anem cap a la Garriga, on prenem la C-17 i 
fins agafar l’eix transversal i a la primera 
sortida anem cap a Olost de Lluçanès. Des  de 
Berga anem cap a Saldes. Fem la parada del 
cafè. Marxem cap a el refugi d’Estasen i 
parem al Coll de les Bassotes. El segon cotxe 
arriba fins a Gòsol i retorna al bon camí. La 
demora de temps fa que comencem a caminar 
a les 9’15. Tenim al costat els cotxes del grup 
de Sabadell. Fem servir el seu track per 
marcar la ruta que marquem en vermell. 
Iniciem la ruta prenent les dreceres del PR-
124, que passa pels prats de les Toxones, 
Socarrat i Llong, conegut com el camí dels 
Cortils. El camí està marcat com a PR i cercles 



de color taronja. Després ens dirigim a uns pedrons i les marques assenyalen la ruta a 
seguir. Una colla, formada per Carbonell, Catafal, Comas, Farnés i Vilà, opta per una 
ruta alternativa que marquem amb color blau. Travessen la Serra Pedregosa i 
esmorzaran al seu pic de 2.451 m. Després segueixen fins al Pas del Gasolans (2.430 
m). Els altres cinc, que segueixen la ruta prevista, agafen la directa i baixen per la bretxa 
de Cortils i persegueixen el grup de Sabadell. Paren per esmorzar i passen prop del 
refugi de Cortal de Cortils. L’últim tram pugen per la carena fins al Pic de la Costa 
Cabirolera o Roca Punxenta (2.605 m). Dalt del cim a ¾ d’1 telefonen a l’altre grup que 
es troba al Pas dels Gasolans. Després cadascun de les colles retornen pel mateix 
camí. El de la Serra Pedregosa arriben a l’aparcament a 2/4 de 3 i marxaran cap al 
restaurant el Cruse de Saldes. L’altre grup arriben a les 3 i 1/4 i ens retrobem tots al 
restaurant. A les postres brindem per en Salvador Vilà que el 15 d’agost va complir 76 
anys. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a la Roca Colom. Sortirem 
a les 7 dels Gorcs. 
Text: Josep M. Farnés  
Fotografia: Joan Corbera i Josep M. Farnés 


