A.E. Talaia GMF20170702_065

EXCURSIÓ ALS RASOS DE PEGUERA
La Torreta (1.987 m), el Pedró (2.059 m)
i els Rasos de Dalt o Salabardar (2.077 m)

Carenejant a la ratlla dels 2.000 metres

(Berguedà)
Data: DIUMENGE 2 DE JULIOL DE 2017
Hora de trobada: ¾ de 8 de vuit del matí (7.45)
Hora de sortida: 8 del matí (8.00)
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida: APARCAMENT DEL PARC DEL GARRAF
Coordinador de la sortida: Joan Raventós(696373454)

Horaris previstos:
07.45 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf.
08.00 h - Sortida en direcció a Berga.
10.00 h - Arribada al Xalet Refugi dels Rasos de Peguera (1.752 m). Esmorzar.
10.45 h - Pujada amb els vehicles fins al coll de la Creu del Cabrer (a 10 minuts). Aparcament.
11.00 h - Inici de l’excursió.
12.20 h - Cim de la Torreta (1.987 m).
12.50 h - Cim del Pedró (2.059 m).
13.35 h - Cim dels Rasos de Dalt o Salabardar (2.077 m).
14.20 h - Coll de la Creu del Cabrer. Dinar i esbarjo.
15.45 h - Baixada fins al refugi amb els vehicles. Cafè.
16.30 h - Retorn cap a Vilanova.
18.30 h - Arribada a Vilanova.

Resum de l’itinerari (Opció General):
Coll de la Creu del Cabrer (1.894 m) - estanyet - les Fontetes - pla de l’Orri - collada dels Rasets - la Torreta dels
Enginyers (1.987 m) - pla de l’Orri - les Fontetes - el Pedró (2.059 m) - les Collades - Rasos del Mig - el Salabardar
(2.079 m) - bosc del Salabardar - la Placeta dels Rasos - coll de la Creu del Cabrer (1.894 m).
Distància: 8,5 km. Durada: 3.20 h. Desnivell: 460 m.

Resum de l’itinerari (Opció Menuts):
Coll de la Creu del Cabrer (1.894 m) - estanyet - les Fontetes - pla de l’Orri - collada dels Rasets - la Torreta dels
Enginyers (1.987 m) - pla de l’Orri - les Fontetes - el Pedró (2.059 m) - coll de la Creu del Cabrer (1.894 m).
Distància: 6 km. Durada: 2.45 h. Desnivell: 340 m.

Material necessari (què cal portar):
Menjar i aigua: Caldrà portar l’esmorzar i el dinar. Pararem a esmorzar al refugi dels Rasos de Peguera (foto a la
pàgina anterior). Hi podeu comprar begudes i cafè. Dinarem als prats que hi ha al voltant del coll de la Creu del
Cabrer, on haurem aparcat els vehicles, així no caldrà que carreguem el dinar a les motxilles. D’aigua bona i fresca,
en trobareu molt a prop del refugi dels Rasos, a la font de Calders (a 3 minuts a peu del refugi, travessant la
carretera i seguint un sender). Penseu-hi quan parem a esmorzar. Porteu algun ganyip per al camí.
Roba: Ja estem a ple estiu, però cal no oblidar que caminarem a la ratlla dels 2.000 metres d’altitud i les
temperatures poden baixar. Per tant, cal portar alguna peça de roba d’abric o algun paravent per si fa fresca o vent.
Protecció solar: crema solar, gorra i ulleres de sol.
Calçat adequat: Botes de muntanya de canya mitjana o alta per protegir bé el peu i el turmell.
Documentació: Targeta federativa i document d’identitat, targeta de la Seguretat Social, etc.

Com arribar al refugi dels Rasos de Peguera i al coll de la Creu del Cabrer:
Sortim de Vilanova per la C-15 fins a Igualada. Continuem per la mateixa carretera (ara es diu C-37) en direcció a
Manresa. Prop de Manresa, seguim les indicacions C-25 Girona-Manresa i entrem a l’Eix Transversal (C-25). Deixem
l’Eix a la sortida 141B (Berga-Puigcerdà), a mà esquerra, i continuem per la C16 fins a Berga. Envoltem la ciutat i
deixem la C-16 a la sortida Berga Nord-Sant Llorenç de Morunys, a mà esquerra. Avancem per una carretereta i
arribem a una cruïlla amb una rotonda al mig. Anem a mà dreta (Rasos de Peguera). La carretera guanya alçada per
sobre Berga. Poc després d’un restaurant, cal deixar la carretereta i agafar-ne una altra, a mà esquerra (BV-4241),
en direcció als Rasos de Peguera. Tenim la ciutat de Berga sota nostre. Poc abans d’arribar al km 2, girem a mà
dreta sobtadament (Rasos de Peguera) per la carretera BV-4242. Passada la riera de Metge, trobarem un altre
trencall. Anem a mà dreta (Espinalbet-Rasos de Peguera) per la BV-4243. Aquesta carretera va guanyant alçada i al
cap d’11,5 km arriba al Xalet Refugi dels Rasos de Peguera, on pararem a esmorzar. Aparquem a l’esplanada que hi
ha sota el refugi. Després, acabarem de pujar per la carretera fins a l’aparcament del coll de la Creu del Cabrer, a 1
km del refugi.

Dificultats que hi pot haver i altres qüestions a tenir en compte:
L’excursió no presenta dificultats especials, ja que majoritàriament discorre per carenes d’herba i senders de bosc.
Cal vigilar en alguns trams on hi ha pedres o a l’entorn d’alguns estanyets, on pot estar enfangat i cal vigilar a no
relliscar.
Cal que els pares vigilin i es responsabilitzin dels seus fills. Al llarg de l’excursió s’ha previst fer algunes parades de
REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti en benefici del grup. Els adults responsables dels menors hauran de
vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el trajecte. Els menors no han de passar al davant de la
persona que se situarà al capdavant i que farà el guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau.

Descripció de l’itinerari (Opció General):

0.00 h Iniciem l’excursió al coll de la Creu del Cabrer (1.894 m), on hi ha
l’antic aparcament de les pistes d’esquí dels Rasos de Peguera, que van
tancar portes l’any 2004. Prenem el PR-C 73 cap al SE, que s’enfila per una
antiga pista d’esquí, que ara és com un tallafoc pujador amb bosc a banda i
banda. El pendent és pronunciat i avancem per les gleves del prat. A mesura
que guanyem metres, també guanyem panoràmica cap a la serra d’Ensija i
l’esquenall ample del Cadí.
0.35 h La carena és més plana. REAGRUPAMENT. Hi trobem les restes d’un
antic remuntador. Darrere seu, prenem un camí baixador que entra al bosc.
Seguim el sender. Hi trobem un pal indicador de fusta.
0.41 h Sortim a un petit estany. Passem per la vora esquerra i continuem pel
sender que torna a entrar al bosc.
0.49 h Camí carreter de desemboscar (PR). El seguim a mà dreta, de cara avall. A l’indret de les
Fontetes trobem un altre petit estany. Continuem en la mateixa direcció.
1.00 h Pla de l’Orri, zona de pastura molt extensa i oberta on hi solen pasturar vaques. Hi ha
nombroses dolines (enfonsaments càrstics) on neixen molts peus de tora blava, una espècie
protegida. Travessem el pla de l’Orri cap al S i empalmem amb una pista que ens ve de la dreta.
Nosaltres anem tot recte, encara cap al sud, pujant (vegeu la foto de sota). Entrem al bosc.

1.17 h Cim de la Torreta, dita dels Enginyers, a 1.987 metres d’alçada. REAGRUPAMENT. Hi ha un
vèrtex geodèsic i unes antenes de telecomunicacions. Cap al sud, tenim una excel·lent panoràmica de
l’abrupta roca d’Oró i, més avall, el punxagut cim del Cogulló d’Estela.
Deixem el cim pel mateix camí d’abans i travessem, ara de cara al N, el pla de l’Orri. Tornem a passar
pel costat de l’estanyet de les Fontetes. Poc més amunt, deixem a l’esquerra el sender per on hem
sortit abans i continuem pel camí carreter. Seguim senyals de PR i trenquem a mà dreta per un
sender que ens durà a la carena. La seguim cap a l’oest.

Tora blava fotografiada al pla de l’Orri.

Itinerari revisat sobre el terreny el 23 de setembre de 2016.

1.50 h Cim del Pedró (2.059 m). REAGRUPAMENT. Com el seu nom
indica, hi ha un pedró característic instal·lat pel Club Esquí Berguedà. El
cim és molt planer i la vista està limitada pels arbres que hi ha al seu
entorn. Deixem el cim cap al N (fita de pedres) i no deixem la carena. Hi
ha senyals de PR i alguna fita.
1.56 h Som a la carena. Pocs metres sota nostre, a la banda S, veiem
l’estany per on hem passat fa una estona. El grup de l’Opció Menuts,
continuarà per la carena fins al punt horari 0.25, on hi ha les restes del
remuntador, i baixarà pel prat inclinat d’aquest matí fins a l’aparcament. La resta del grup, deixem la
carena i baixem cap al N per un espai obert (com un tallafoc), amb bosc a banda i banda. Força avall,
travessem un camí transversal i continuem recte.
2.06 h Les Collades. REAGRUPAMENT. És un ample prat dels coneguts com Rasos del Mig amb una
dolina que de vegades s’omple d’aigua. Marxem cap a l’E pel límit del bosc fins a trobar uns senyals
de color groc que cal seguir. Entrem al bosc i anem pujant per un petit fondal.
2.35 h Cim dels Rasos de Dalt o Salabardar (2.077 m), també anomenat cap de la Baga de Peguera,
màxima alçada dels Rasos de Peguera. REAGRUPAMENT.
És un cim herbat i planer, amb una senyera del Club
d’Esquí Berguedà. Carenegem cap a l’W, per una baixada
suau. Trobarem alguna estaca de fusta. De seguida pugem
i travessem una clariana. Anem recte pel bosc buscant
fites de pedra i alguna fusta. Quan trobem l’última fusta,
cal anar a mà esquerra i carenejar de baixada per un
rastre de sender poc marcat, sempre cap a ponent, pel
bosc del Salabardar. Com més avall, el sender és més
marcat i més clar. Se’ns ajunten diversos senders.
2.56 h Placeta dels Rasos. REAGRUPAMENT. Hi ha un prat i un estany. Travessem una tanca i pugem
un coll immediat, que és a l’esquerra. Ja veiem la Creu del Cabrer al fons. Baixem per una petita vall,
cap al S, on de vegades hi ha vaques pasturant. Deixem un altre estanyet a la nostra dreta. Val la
pena que ens desviem més a la dreta encara
per anar a veure una gran dolina
(enfonsament càrstic). Continuem baixant
cap al sud per un camí ample i herbós. En una
clariana el camí se’n va cap a la dreta, però
nosaltres anem recte de cara avall, cap al SW.
3.15 h Travessem un filferrat i el petit torrent
de les Canals del Catllarí. Per un camí ben
marcat, remuntem uns pocs metres i anem
seguint la corba de nivell encara cap al SW.
Travessem antigues pistes d’esquí.

La roca d’Oró i el cogulló d’Estela des del cim de la Torreta.

3.20 h Coll de la Creu del Cabrer. Final de l’excursió. A l’aparcament, hi retrobem els vehicles i el
dinar. Dinarem en algun prat de l’entorn.
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NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als
membres de l’entitat adscrits al GMeF.
1
D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives , tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de
la llicència federativa de l’any en curs.
Els menors que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars que se’n faran
responsables.
1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport.

