
Pic de Costa Cabirolera Berguedà 

25 de setembre 2019 

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Miquel 

Maymó, Tere Pintó, Josep Pous, Josep Roca. 

Distància: 12,02km.Temps: 5,58h. Temps en moviment: 4,06h.Desnivel: 955m+  

Temp:12graus. Cotxes: 140km. Jaume Bertran i Josep Roca. 

Avui, som nou de colla.  

Sortim a les 6h de Corró de Vall cap 

a Saldes. A la benzinera parem a 

prendre cafè. Anem direcció al refugi 

de Lluís Estasén. Seguim fins el coll 

de les Bassotes on hi deixem els 

cotxes. 

Són les 8’35 h i estem a 1.875 m 

d’alçada, temperatura 12 graus i el 

dia molt ennuvolat, el Pedraforca està 

tapat per la boira. Ens preparem i 

comencem a caminar. 

Iniciem l’ascens passant per la Serra 

Pedregosa i en arribar al coll, no veiem el cim de La Costa Cabirolera, està vent tapat per la 

boira, no es veu res, però s’intueix. 

Tots estem aspectants per la baixada que tenim que fer. Iniciem un descens difícil per un pas 

estret fins a la font dels Cortils, passem pels abeuradors del bestiar.  

 

Un ramat de cavalls, molt feliços, estan pasturant. Seguim cap el refugi de Cortal dels Cortils 

està molt ben endreçat, un bon aixopluc en cas de malt temps. Estem contents pel ritme que 

portem. Un grup de voltors ens sobrevola i aterren prop dels cavalls. Un gran ramat d’isards 

pastura a la muntanya del davant. 

A les onze parem a esmorzar i ens preparem per fer els últims 200m de desnivell. Estem a 

2400m+. 

Reprenem la pujada, estem davant la paret de pedres, que hem de pujar, per anar a buscar el 

pas estret del coll i seguim pujant. Al cap d’uns trenta cinc minuts ja estem al coll (2.526 m). A 

les 12h tots 9 fem el cim Pic de Costa Cabirolera (2.604 m) d’alçada. Portem 6,2 km. És el cim 

més alt del Berguedà . Tenim la sort d’aprofitar una ullada de sol per gaudir de les 

Pic Costa Cabirolera 2604m 



extraordinàries vistes de la Cerdanya, i d’una volada del trencalòs, estem per damunt del 

Pedraforca. Ens fem la foto de grup. Reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. 

 

Iniciem el descens, 

la baixada és molt 

dreta i forta. 

Planegem fins els 

abeuradors i 

passem per la font 

de Cortils. Són les 

13 h i encara ens 

falta camí. Iniciem 

la pujada forta, cap el pas de la serra Pedregosa a l’arribar a dalt fem un glop d’aigua. 

Encarem la baixada fins al cotxe i arribem que són les 14,40h. Comentem la sortida, 5,50h 

hores de caminar i gaudir d’un espectacle únic de natura i de país.  

Sortida molt tècnica i molt bonica, espectacular. Tots hem gaudit molt.  

Anem a dinar a Cal Franciscó de Gossol, són quarts de quatre i ens atenen molt bé. 

La propera setmana anirem a Sant Geroni des de Santa Cecilia de Montserrat. 

Sortirem a les 7h del matí de Can Vicent de Palou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó 


