
Pic de Costa Cabirolera  
18 de novembre de 2015 
 

Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i 
Neret),  Julià Pratginestós i, Josep Roca. 
 

Distància: Projectada 11,85 Km amb altures 12,10 
Km. temps: 5h 50 m., desnivells:727 m. 
acumulat: 975 m. cotxe: 130 Km. Ismael Porcar. 

 

Sortim a les 7 de Llerona cap a 
Saldes, parem a prendre cafè a 
cal Tahona i per encarregar la 
taula per dinar a les 15 h, 
sortim direcció al Pedraforca. 
Comentem que avui és el dia 
ideal per pujar-hi, però no es l’ 
objectiu d’avui. Seguim fins el 
coll de les Bassotes, aquí 
deixem el cotxe són les 9,25 h 
estem a 1.875 m alçada, fa un 
dia esplèndid, de primavera. 
Iniciem l’ascens, passem la 
Serra Pedregosa i en arribar al coll 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. 
Alguns isards ens acompanyen tot el matí. A 
les 11,15 h parem a esmorzar estem a 2.240 
m. D’alçada i ja portem 1,50 h caminant. 
Estem encarats cap el pas del Cabirol i 
seguim pujant. Al cap d’una hora estem al coll 
2.486 m, pas del Cabirol ja falta poc i a les 
12,45 h fem el cim Pic de Costa Cabirolera 
2.604 m. Portem 6,2 km, gaudim de les 
extraordinàries vistes, estem per damunt del 
Pedraforca. Ens fem la foto de grup i iniciem el 
descens, baixada molt dreta i forta fins a la 
Font de Cortils, són les 13,45 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, mengem 
una poma i encarem la baixada fins al cotxe, 
arribem a les 15,25 h. Una passada, quasi 6 
hores de caminar, i gaudir d’un espectacle 

únic de natura i de país. 
Sortida molt tècnica, però 
molt bonica, espectacular.  
Arribem al restaurant quasi 
les 16 h ens  atenen molt 
bé i ens conviden a cafès. 
La propera setmana Rupit-
Rocallarga sortirem de 
Llerona a les 7 h. 
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