Torre dels Enginyers Cogulló d’Estela des de
Mare de Déu de Corbera
24-4-19

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Joan Corbera, Mercè Font,
Julià Llobet, JM Martínez, Miquel Maymó, Tere Pinto, Josep Pous, Josep Roca.
Distància: 10,05km, Desnivell: 651m+, Temps: 5,02h, Temps en moviment: 3,17h,
Temp:+ 5 graus, Cotxes: 105km, Jaume Bertran, Josep Roca.
Ens trobem a les 7h del matí, anem direcció a la C17, a Vic agafem la C25, a l l’arribar a la
C16, parem a Cal Rosal per prendre un cafè i encarregar la taula per dinar. Passem Berga
i anem cap al nucli de Espinalbet, seguim fins a l’ermita de la Mare de Déu de Corbera, on
aparquem.
El cel és molt fosc amb
boires de tempesta. Ens
preparem i comencem a
caminar. Són les 9h, estem
a 1425 m, seguim en rètol,
direcció al coll de Tagast,
anem pujant i ens cauen
algunes volves de neu, a
l’alçada de 1800m el terra
està blanc, a l’arribar al coll
veiem la bassa d’aigua que
és la referència que anem
bé, seguim pujant fins el pla
Cim Torre dels Enginyers 1989m Rasos de Peguera

dels Rasets, per fer el cim d’avui,Torre dels Enginyers1989m. El terra és tot nevat,
ens fem la foto de grup reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Busquem un lloc arrecerats al mig del bosc per poder esmorzar a peu dret. No ens
entretenim gaire, ja que fa molt fred.
Comencem a baixar cap el coll d’Estela, amb força neu i vigilant no relliscar, a l’
arribar al coll, no hi ha neu i el cel està canviant.
Decidim pujar al Cogulló , deixem les motxilles i els pals per comença la grimpada fins
dalt, les pedres rellisquen i sort del cable que hi ha fix per poder pujar. Dalt ens fem
unes fotos, Cugulló d’Estela 1870m, no hi estem gaire estona ja que entra la boira i fa
fred. La baixada vigilant molt, per arribar al coll.

Recuperem les motxilles, veiem la font amb els abeuradors del bestiar . Anem
baixant per una pista bona, fins a trobar un corriol que ens porta a l’ermita de la
Mare de Déu de Corbera, on tenim els cotxes.
Una bona matinal, amb la sorpresa de la neu.
Anem a dinar al Sol i Cel de Cal Rosal, ben atesos.
La propera setmana sortirem dijous dia 2 de maig. Anirem a Talaixà,. per
Sadernes. Ens trobarem a les 7h del matí de la zona esportiva de Corró de
Vall.
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