Rasos de Peguera
3 d’octubre de 2012
Integrants: Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, Julià
Pratginestós, Ismael Porcar (i el Neret), Josep Roca, Josep Rodri
Distància: Projectada 9’061 Km i amb altures 9’275 Km. Temps 4’15
Desnivells: 208 m. Acumulat: 607 m. Cotxe: 154 km Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim de Llerona a les 6,00.
Plantegem un canvi de ruta i ens
decidim pels Rasos de Peguera.
Anem per la C-17 fins a l’Eix
tranversal i seguim cap a Berga on
trenquem cap als Rasos de Peguera.
Comencem a caminar a 2/4 de 9.
Travessem una tanca i avancem
seguint uns pedrons i pistes fins a les
Collades o també dit Coll de la Creu
del Cabrer al Rasos del Mig. Pugem
per entre el bosc fins al Salabardar o
el Pedró (2.077 m) dels Rasos de Dalt.
Tot seguit retornem fins a les Collades
i marxem cap als Rasos de Peguera
de Baix (2.057 m) fins a un pedró amb
una placa i amb un pessebre al
damunt. Després anem a la recerca
d’un camí que ens porti a la Torreta.
Ens aventurem i l’encertem. Passem
pel costat d’una bassa i baixem fins al
pla de l’Orri i Collada dels Rasets.
Seguim una pista que ens condueix a
la Torreta (1.985 m) on a ¾ d’11
esmorzem.
Des
d’aquest
punt
contemplen el Cogulló d’Estela i la
Roca d’Auró. Com sigui que aquesta
segona encara no l’hem trepitjada
optem per arriscar-nos a pujar-hi.
Seguim els pals d’alta tensió i agafem
un camí a partir d’uns pedrons
indicatius. Continuem el recorregut
d’unes fletxes vermelles amb cinc
ratlles grogues. Al cap d’una estona es
desvia directe cap al nostre objectiu.
Passem per diverses tarteres i per
diversos avenc (Mullat, dels Quatre,
de la Torrota i de la Nevera) Ajudats
per una cadena pugem fins la Roca
d’Auró (1.948 m). Malgrat el desnivell és inferior, l’aïllament del pic el singularitza. Hi
trobem un parell de mallorquins que ens indiquen un altre camí de retorn. El seguim. És
més dificultós, però més directe. Passa per l’avenc de les Pedres. Arribem a la Torreta a
¾ de 12 i retornem tot seguit pel mateix camí fins després del pedró, on prenem un camí
que ens condueix a una pista d’esquí, que ens porta a ¾ d’1 al punt d’origen. Decidim

anar a dinar a Sant Corneli.
Baixem amb el cotxe per
una pista en molt mal estat.
Dinem al restaurant Santa
Bàrbara, a la colònia minera de Sant Corneli de
Cercs. Ens atenen molt
correctament. A la sobretaula decidim que la propera setmana anem al Balandrau. Sortirem a les 7 de
Llerona.
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