Torre dels Enginyers i Cogulló d’Estela
17 de novembre de 2021
Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font,
Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Pep Pous,
Julià Pratginestós i Josep Roca.
Distància: 9,35 km Desnivell acumulat: 649 m Temps total: 5 h 23 min
Cotxes: Jaume Bertran, Josep Maria Martínez i Esteve Mogas. 105 Km
Ens trobem a les 7 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.
Ens aturem a Cal Rosal, on fem un cafè
i encarreguem el dinar. Passem Berga i,
per la carretera que va a Queralt i als
Rasos de Peguera, anem fins al nucli de
Espinalbet i seguim per una pista
asfaltada de nou fins al santuari de Corbera, on deixem els cotxes.
Comencem a caminar a
les nou del matí. Estem a
1424 metres, tres graus
de temperatura, i fa un
bon sol malgrat que hem
deixat a la plana una
espessa capa de boira
que no s’aixecarà en tot el
matí. Pugem per un
corriol
costerut,
fins
arribar a un camí més
ample on tombem cap a
l’esquerra, i altra vegada
amunt fins al coll de Tagast (1876 m), encara que durant una estona ens sembli que anem en
direcció oposada al nostre objectiu.
Passem la Bassa dels Rasets i la
collada del mateix nom i cap a les
11 arribem a la Torre dels
Enginyers (1988 m), el cim més alt
d’avui, on esmorzem i ens fem la
primera foto de grup amb la
bandera estelada. Les vistes són
espectaculars: pel sud tota la plana
està coberta de boira i només en
treuen el nas els cims de
Montserrat, la Mola i el Montseny.
Pels altres vessants contemplem
les muntanyes més properes i, més
al fons, el Puigmal tot ple de neu.

Baixem per un corriol força dret, i ens entretenim
a les fonts del Porró de Puigventós i de la
Constança, totes dues amb un rajolinet d’aigua
fresca cadascuna. Arribem al coll d’Estela (1784
m), i hi deixem motxilles i pals per començar la
grimpada. Amb l’ajuda dels cables que hi ha
fixats a les roques podem arribar al cim del
Cugulló d’Estela (1870 m). Ens hi aturem una
estona per gaudir del paisatge i ens fem la
segona fotografia de grup. Després, amb molt de
compte, tornem al coll i recuperem els estris.

Des d’aquí, primer per una pista i
després pel mateix corriol del matí,
tornem en poca estona al Santuari de
Corbera, on tenim els cotxes. És un
quart de tres de la tarda.
Anem a dinar al restaurant Sol i Cel,
de Cal Rosal, que ja coneixem de
moltes altres vegades. Com sempre,
ben atesos i bon menjar.

La setmana que ve anirem al
Bassegoda des d’Albanyà. Ens
trobarem a les sis del matí al
pàrquing del Bonpreu de Vilanova del
Vallès per agafar, des d’allà, l’AP7
fins a Figueres.
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