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FITXA TÈCNICA 
ASCENSIÓ AL CIM D’ESTELA (1.870) RASOS DE PEGUERA 
DISSABTE 18 DE NOVEMBRE DE 2017 
 

 
DIFICULTAT:  MITJANA 

DESNIVELL ACUMULAT:  757 m 

DISTÀNCIA TOTAL:  10,36 km 

TEMPS TOTAL EFECTIU (sense parades):  4 h 30 min. 

COST: 10 € 
 

INTRODUCCIÓ 
Ruta pirinenca d’ascensió al punxegut cim d’Estela (o Cogulló d’Estela), de 1.870 m d’altitud, des del menut poble 
d’Espinalbet, al Berguedà, situat prop de la carretera d’accés als Rasos de Peguera des de la ciutat de Berga. La ruta 
puja per un sender (GR 107 o Camí dels Bons Homes) fins als plans i el santuari de Corbera i continua pel sender PR 
C-73 per l’interior de boscos de pi negre fins a la masia ramadera de Cal Déu. El camí continua per prats fins assolir  
la font de Tagast. En aquest punt, deixem el PR i ens desplacem cap al sud-oest pels plans de Tagast fins a enllaçar 
amb una pista que ens durà fins al coll d’Estela. En aquest punt, s’inicia el corriol que per algun pas equipat ens 
situarà fins al cim d’Estela, que domina una bona part del pla de Campllong (Pi de les 3 Branques), cap al sud, i la 
serra de Queralt. Farem la baixada pel mateix camí amb alguna variant des de Corbera fins a Espinalbet. Dinarem en 
algun punt de la baixada, probablement a la font de Tagast. 
 
 

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR 

___________________________________________, amb DNI ___________________, pare/mare/tutor de 

____________________________________, autoritzo el meu fill / la meva filla a participar en l’activitat 

“Ascensió al cim d’Estela (1.870 m) Rasos de Peguera”, que es fa el dissabte 18 de novembre de 2017, i 

n’assumeixo el risc que se’n pugui derivar. 

 
Signatura: 

 

 

 

HORARIS APROXIMATS 
07.45 Trobada a la pl. de l’Estació de Vilanova (pl. d’Eduard Maristany). 

08.00 Sortida amb vehicles particulars cap a Espinalbet. 

10.00 Parada per esmorzar a Espinalbet i, tot seguit, inici de l’excursió. 

11.30 Santuari de Corbera. 

13.30 Cim d’Estela. 

14.30 Dinar. 

16.30 Espinalbet. 

18.30 Vilanova. 

 

 

 

 

GRUPdJOVES 

€ 
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FITXA D’ITINERARI: D’ESPINALBET (1231 m) AL CIM D’ESTELA (1870 m) - (Berguedà) 

Distància total: 10,36 km     Horari aproximat (sense incloure aturades): 4 h 50 min.     Desnivell: 757 m     Dificultat: Mitjana 

 

Indret origen Altitud Indret destí Altitud 
Distància 

parcial 
Distància 

acum. 
Temps 
parcial 

Temps 
acum. 

Rumb 
sortida 

* Observacions 

Rest. Els Roures 1235 Torrent Major 1224 0,25 km 0,25 km 4’ 4’ 25  

Torrent Major 1224 Cruïlla ampla 1222 0,26 km 0,51 km 4’ 8’ 100  

Cruïlla ampla 1222 Espinalbet 1234 0,40 km 0,91 km 6’ 14’ 40 Deixem el camí de mà dreta. 

Espinalbet 1234 Plans de Corbera 1386 0,61 km 1,52 km 42’ 56’ 323 
Sant Vicenç d’Espinalbet i castell. 
Prenem el GR 107. 

Plans de Corbera 1386 Santuari de Corbera 1425 0,40 km 1,92 km 7’ 1 h 3’ 80 
Prenem una pista a la dreta. En 
una cruïlla, a mà esquerra. 

Santuari de Corbera 1425 Pista forestal 1541 0,50 km 2,42 km 27’ 1 h 30‘ 330 Prenem el PR C-73. 

Pista forestal 1541 Masia Cal Déu 1527 0,23 km 2,65 km 4’ 1 h 34‘ 294 Anem a mà esquerra. 

Masia Cal Déu 1527 Pista dels Plans 1593 0,34 km 2,99 km 17’ 1 h 51’ 284 
Es passa pel costat dels aiguamolls 
i la font de la Curta. 

Pista dels Plans 1593 Font de Tagast 1718 0,63 km 3,62 km 30’ 2 h 21‘ 270 
En alguns revolts hi ha dreceres 
evidents. 

Font de Tagast 1718 Plans de Tagast 1738 0,37 km 3,99 km 8’ 2 h 29’ 196  

Plans de Tagast 1738 Coll d’Estela 1784 0,68 km 4,67 km 15’ 2 h 44’ 238 
Per un sender, sortim a un revolt 
de pista i anem a mà dreta. 

Coll d’Estela 1784 Cim d’Estela 1870 0,39 km 5,06 km 27’ 3 h 11’ 170 
Per la carena, assolim una canal 
equipada. Compte! 

Cim d’Estela 1870 Coll d’Estela 1784 0,39 km 5,45 km 20’ 3 h 31’ 330  

Coll d’Estela 1784 Revolt de pista 1 1704 0,40 km 5,85 km 8’ 3 h 39’ 98 

Del coll, fem uns pocs metres de 
pista i prenem un sender a mà 
dreta que ens baixa fins a un 
revolt de la pista. 

Revolt de pista 1 1704 Revolt de pista 2 1555 0,72 km 6,57 km 11’ 3 h 50’ 72 

Seguim la pista a mà dreta. Passat 
un revolt a l’esquerra, prenem un 
sender drecera a mà dreta. Més 
avall, creuem la pista i continuem 
pel sender. 

Revolt de pista 2 1555 Les Planes 1546 0,76 km 7,33 km 12’ 4 h 2’ 50 
Prenem un camí planer a l’esq. 
Quan s’estreny, anem cap al N. 

Les Planes 1546 Cal Déu 1527 0,54 km 7,87 km 8’ 4 h 10’ 96  

Cal Déu 1527 Cruïlla ampla 1427 0,64 km 8,51 km 10’ 4 h 20’ 134  

Cruïlla ampla 1427 La Rovira 1334 1,04 km 9,55 km 16’ 4 h 36’ 284 

Anem a mà dreta. Poc més enllà, a 
mà dreta, i després a mà 
esquerra, avall. No perdem els 
senyals del PR C-73. 

La Rovira 1334 Pista asfaltada 1253 0,65 km 10,10 km 10’ 4 h 46’ 240 
En un revolt de la pista a mà esq, 
prenem una drecera. 

Pista asfaltada 1253 Rest. Els Roures 1231 0,26 km 10,36 km 4’ 4 h 50’ 190  
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Mapa de l’itinerari 

 
 
 
  

Cim d’Estela 

Els Roures 

Sri. Corbera 

Cal Déu 

Font de Tagast 

Les Planes 

Espinalbet 
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Plans de Tagast 
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Ortofoto 1:5.000 (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) - Data de vol: Agost de 2014 

Cim d’Estela 

UTM: Els Roures (400903  4663186), Sant Vicenç d’Espinalbet (401458  4663663), Santuari de Corbera (401424  4664253), Cal Déu (400899  

4664670), Font de Tagast (400202  4664956), Coll d’Estela (399600  4664313), Cim d’Estela (399740  4663988), Revolt de pista 1 (399946  

4664215), Revolt de pista 2 (400192  4663953), Les Planes (400525  4664513), Cruïlla ampla (401335  4664349), La Rovira (401028  4663756) 
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Resum de l’itinerari: 

Restaurant Els Roures (1235 m) - Espinalbet (1234 m) - GR 107 - Santuari de Corbera (1425 m) - PR C-73 - Cal Déu (1527 m) - Font de Tagast - 

Plans de Tagast - Coll d’Estela (1784 m) - Cim d’Estela (1870 m) - Coll d’Estela - Les Planes (1546 m) - Cal Déu - PR C-73 - Plans de Corbera - La 

Rovira (1334 m) - Restaurant Els Roures. 

Com arribar al punt d’inici - Restaurant Els Roures (Espinalbet): 

Prenem la sortida “Berga Nord” de la carretera C-16 i continuem en direcció a Sant Llorenç de Morunys per la BV-4241. Just abans del km 2, 

prenem a mà dreta la carretera BV-4242 (Rasos de Peguera). Al cap d’1,5 km, deixem la carretera que s’enfila cap al santuari de Queralt i 

continuem per la BV-4243, que va cap als Rasos de Peguera. Al km 4 d’aquesta carretera, a mà dreta, hi ha l’accés al Restaurant Els Roures, punt 

d’inici de l’excursió. Hi ha un aparcament per als clients. 

Material necessari: 

Menjar: Cal portar l’esmorzar i el dinar. Esmorzarem a Espinalbet. Dinarem a la font de Tagast, ja de baixada. 

Aigua: Se’n troba a la font d’Espinalbet (km 0,78) i a la font de la Curta (km 2,87). La font de Tagast (km 3,62) no raja sempre. 

Roba d’abric: Som al Prepirineu i cal que hi anem preparats. Porteu jersei o folre i anorac impermeable. També guants i gorro. Mireu de portar 

pantalons que siguin de caminar, si pot ser impermeables. 

Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell. 

Proteccions: Crema solar i ulleres de sol. Gorra per al sol. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 

Informacions a tenir en compte: 

Sant Vicenç d’Espinalbet: Església de Sant Miquel, d’origen romànic. Sembla que en aquest mateix indret hi hagué l’antic castell de Guillem de 

Berguedà:  “et kastrum de Espinalbeto icum illorem pertinenciiis”, segons un testament del personatge. L’església actual, bastida entre els s. XVII i 

XVIII, té elements barrocs i neoclàssics. 

CURIOSITAT: El famós guerriller antifranquista berguedà Marcel·lí Massana, àlies Panxo, va fer un atracament en aquesta església mentre hi 

deien missa. S’autoanomenava “bandoler generós”. Va portar de corcoll el règim franquista fins als anys 50 fent volar torres elèctriques. El grup 

de música Brams li va dedicar una canço que es diu “Massana”. 

Santuari de Corbera: Documentat des de la baixa edat mitjana, la construcció actual és del darrer quart de segle XVII, amb retocs posteriors del 

XVIII. El Museu Diocesà de Solsona guarda una imatge de pedra de la Mare de Déu de Corbera, datada del segle XV. 

CURIOSITAT: A Catalunya, els esports d’hivern van néixer al santuari de Corbera, el desembre de 1908, amb uns quants parells d’esquís, raquetes i 

trineus que la Secció d’Esports de Muntanya del CEC, fundada pocs mesos abans, havia comprat a la casa Staub de Zurich. 

Fauna: 

El relleu berguedà fa que la zona tingui una gran varietat faunística: més de 230 espècies d’aus, 47 espècies de mamífers, 19 de rèptils i 4 de 

peixos autòctons, més de 92 espècies de cargols i més de 120 espècies de papallones. Concretament en la zona de Tagast, hi trobem les espècies 

mediterrànies lligades als ambients secs dels vessants meridionals, que contrasten amb les espècies pirinenques que colonitzen les obagues. La 

varietat d'ambients es veu enriquida, a més, per l'abundància de cingles i per la presència d’algunes mulleres i fonts. 

Vegetació: 

La direcció est-oest de la major part de les serres d’aquesta zona fa que la diferència de vegetació entre els vessants nord (molt més humit i 

ombrejat) i sud (més exposat al sol) sigui notable. Tenint en compte això i que estem situats al Prepirineu, entre els 1200 i els 1800 metres, hi 

trobarem pinedes de pi roig amb algunes rouredes de roure martinenc, a més d’algunes fagedes als llocs més humits. A la primavera podem 

trobar-hi gencianes i orquídies, i a la tardor, una espessa catifa de fulles sota els arbres caducifolis, i una bona varietat de bolets. 

 

Espinalbet 

Porteu una brúixola 
de placa. ------> 


