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Aquest itinerari lineal és el camí més curt i fàcil per assolir el sostre comarcal del
Berguedà, i el tercer de la Serra del Cadí.
Camins poc o gens senyalitzats, però ben fressats, fàcils en general excepte un
parell de trams per terreny descompost i rost.
Accés
A Bagà, seguint les indicacions, prenem la carretera local que, vorejant el
Bastareny, s’adreça a Sant Joan d’Avellanet i Gisclareny.
Passat el pont de Sant Joan, en un revolt, anem a la dreta per un curt túnel i
pugem al coll de l’Escriga. Davallem fins al primer nucli de cases rebutjant tots els
ramals que baixen a mà esquerra. Continuem recte i pugem al coll de la Bena on
acaba l’asfalt. Prenem el ramal de l’esquerra fins al coll de Bauma, on hi ha una
àrea de lleure i la pista es bifurca per baixar a Gresolet. Rebutgem aquest ramal i
anem a la dreta. Passem el coll del Torn i atenyem el de les Bassotes. Hi ha un rètol
indicador del Camí dels Bons Homes i en parteix uns pista precària a mà dreta.
També podem accedir-hi des de Saldes pel mirador del Gresolet, però en aquest
tram la pista empitjora i sol estar cobert de neu o glaç part de l’any.
La pista entre el coll de la Bena i les Bassotes és apta, amb precaució, per a tota
mena de vehicles.
Coll de les Bassotes (1880m)
Hi ha un rètol indicador del Camí dels Bons Homes. Podem albirar la carena de
Costa Cabirolera vers el NW.
Hi conflueixen els GR 107 i 150, el PR-C 124 i l’itinerari Cavalls del Vent. El tres
darrers s’adrecen a Prat Llong seguint una pista precària que parteix d’aquest punt.
Nosaltres ho fem seguint un camí prou fressat que fa drecera. Creuem la pista o hi
passem a tocar en quatre ocasions i la seguim ben pocs metres. A Prat Llong
l’atenyem per darrer cop, creuem un vailet i deixem el camí (GR, PR i CV) que
s’adreça (E) al Pas dels Gosolans per la Serra Pedregosa. Anem a l’esquerra (N)
guiats per fites i senyals de pintura vermella.
Una gran fita ens assenyala la Bretxa dels Cortils. En tot el tram el pendent mai
passa de moderat.
Bretxa dels Cortils (2308m)
Grau que salva el cingle entre la Serra Pedregosa i el Torrent dels Cortils. Des
d’aquí podem albirar perfectament el camí que seguirem per guanyar el cim.
Davallem fort per terreny rost i inestable. Però el camí és ben fressat i hi ha fites i
senyals vermells. Més avall el pendent es modera el camí resulta de bon fer.
Font dels Cortils (2190m)
Uns cóms al fons del torrent homònim recullen l’aigua d’una surgència que hi ha
poc més amunt, prop de la cabana dels Cortils, refugi lliure que podria servir-nos
d’aixopluc en cas de necessitat.

Hi conflueixen tres corriols: un que baixa per l’E provinent del GR, un que s’adreça
a la cabana i el de més a l’esquerra (en el sentit de la marxa) pel que reprenem el
camí (NW).
Poc més amunt sortim sobre un camí travesser que prenem a mà esquerra (W) per
on passa una variant del GR 150. Pocs metres més enllà rebutgem a mà esquerra
un altre corriol (1).
En moderat pendent anem guanyant alçària (W) fins atènyer el peu de la tartera
que davalla de la Costa Cabirolera. Assolim la carena per terreny descompost i fort
pendent.
(1) Podríem seguir-lo dons conflueix amb el GR més amunt.
Pas del Cabirol (2524m)
Punt on el camí guanya la carena per entremig del rocam. A partir d’aquí solament
ens cal carenejar en moderat pendent fins a l’evident cim.
Pic de Costa Cabirolera (2605m)
O Roca Punxenta. Des d’aquí no ho sembla però des del Baridà, al vessant nord, té
un aspecte molt prominent sobre la serralada. És termenal entre Josa i Tuixén (Alt
Urgell), Montellà i Martinet (Baixa Cerdanya) i Bagà (Berguedà). I sostre d’aquesta
darrera comarca. La seva prominència fa que sigui una bona talaia sobre aquestes
comarques.
És coronat per un vèrtex geodèsic, una creu i una bústia. Retornem pel mateix
camí.

