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La prominència del Cogulló dóna, en dies clars, una àmplia panoràmica, molt més
enllà de les comarques del Bages i l’Anoia.
Partió dels termes de Castellfollit del Boix i Rajadell, s’hi sol pujar a peu des de
qualsevol d’aquests dos pobles i, en cotxe, per pista des de Castellfollit.
Cogulló (cim cònic, aïllat o a l’interior d’una serra) de cal Torre, pels masos que té a
la falda. A migdia, cal Torre, al terme de Castellfollit. Al nord, cal Torra del Forn, de
Rajadell.
Aquests itinerari s’hi enfila des de Rajadell, tot i que és més curt i menys
desnivellat fer-ho per Castellfollit. És fàcil, la direcció evident i els camins, en
general, ben fressats. Però, tot i que seguim diversos PR, la insuficient senyalització
i la coincidència de diversos camins, no tots representats al mapa, fan que al pla
ens calgui orientar-nos be per no fer marrada.
Com a negatiu destacar que els camins s’han malmès considerablement pel pas
motoritzat i en alguns punts en llaurar feixes properes.
Accés
Accedim a Rajadell des de l’Eix Transversal C-25. Ens enfilem al nucli històric,
aturonat al peu del castell, travessem la Plaça de l’Era i, després del carrer Major,
anem a la dreta. A migdia del poble hi ha habilitada una bona zona d’aparcament.
Rajadell (375 m)
De l’aparcament marxem per la pista (SW) que deixem al cap d’uns 175 m.
Camí del Pujolar (389 m)
Prenem un corriol a mà dreta que segueix el marge dret (hidrogràfic) del Torrent
del Daurell. Trobem un viver a mà dreta i anem a passar per una surgència, al
costat de la que hi ha una font seca. Més enllà deixem un corriol a mà dreta que
baixa a una balma i sortim a la pista, que seguim també a mà dreta. Passem pel
costat del mas del Pujolar (deshabitat), el revoltem i baixem a trobar el torrent de
cal Xic.
Torrent del Daurell (395 m)
Confluència dels de cal Xic i Valldòria i el camí (asfaltat) de les Casetes a cal
Montfort.
Anem a l’esquerra (SW) per una pista que seguim després vers W. A la propera
bifurcació (rètol indicador) seguim a l’esquerra fins a creuar el torrent.
Torrent de Valldòria (410 m)
El creuem i, tot deixant a mà esquerra una pista, seguim recte per un camí ample.
Ben aviat creuem una altra pista on també seguim recte (fita). Ens enfilem fort per
un camí ample, malmès i aixaragallat pel pas motoritzat.
Més amunt creuem un altre camí i sortim a una pista que prenem a mà dreta.
Revoltem i, seguint la pista, travessem pel bell mig d’una feixa de conreu.
Dipòsit de Parcerisses (520m)

Al Pla de la Quiuxa, destinat al servei d’aigües, ben a prop d’un altre contraincendis.
Continuem la pista (S primer, SW després), vorejant una feixa de conreu que, en
llaurar-la, s’ha “menjat” el camí. A l’altre cap deixem la pista per un camí a
l’esquerra. Poc metres enllà sortim a una altra pista i anem a l’esquerra.
Abeurador (565m)
A l’alçada d’un abeurador per la fauna, deixem la pista per prendre una drecera a
l’esquerra. La retrobem poc més amunt i la seguim també a mà esquerra, vers el S,
uns 260m fins passada una feixa a mà dreta.
Camí de la carena (620m)
Deixem la pista per un corriol molt evident que, a mà dreta, s’enfila en direcció a la
propera carena.
Anem resseguint vers el S l’ampli i llarg esquenall de la Serra de Palomes amb
bones vistes cap a sol ixent i nord.
Durant tot aquest tram, malgrat el temps transcorregut, son encara visibles les
restes de l’incendi que va afectar la zona l’octubre de 1980 (1)
Al Portell de Cal Carlos obviem el camí que, per la dreta, baixa a aquest mas
(ruïnes) i al de Palomes.
Passem pel mig d’unes antigues feixes, ara ermes, i ja albirem el cim.
Cogulló de cal Torre (881m)
Vèrtex geodèsic, pessebre, taula d’orientació i caseta de guaita forestal. Coronat
per una gran senyera que es renova anualment per l’onze de setembre, en un aplec
dels pobles de les rodalies.
Marxem per la pista de Castellfollit que deixem pocs metres més enllà baixant per
un corriol molt costerut a mà esquerra. Revoltem per sota el cim anant a buscar la
carena amb el Turó de les Tres Creus, per la que baixem en fort pendent. Tornem a
trobar aquí el camí malmès i aixaragallat.
El Portell (690m)
Baixem a mà esquerra per un corriol poc definit i costerut, per entremig de la Baga
de cal Torre fins atènyer una pista que prenem a mà esquerra.
Obviem una bifurcació a mà esquerra i, desprès d’unes llaçades, continuem recte
fins al mas de cal Torre del Forn.
Cal Torre del Forn (536m)
Pagesia ben conservada. Edifici de planta quadrada i coberta a quatre aigües, del
que destaquen el gran porxo i l’eixida, suportats per columnes a la façana de
migdia.
Continuem vers el N pel camí d’accés a la casa i, a la bifurcació en Y, anem a la
dreta.
Més endavant el camí és asfaltat. Albirem a l’esquerra cal Caseta, cal Montfort i cal
Xic, amb el gran mas de Parcerisses al fons. Alçada a mà dreta la Batzuca. Uns 70
metres més enllà de l’accés a aquesta casa ens cal abandonar la pista.
Camí a ca l’Oliver (454m)
Deixem la pista asfaltada per una a mà dreta, accés a una feixa de conreu. La
voregem per un corriol poc definit que, passant per entremig d’altres feixes, ens
mena fins a unes arnes on girem a la dreta (E), a la vista ca l’Oliver, fins a atènyer
la pista d’accés al mas, que seguim a mà dreta i deixem al cap de poc per una altra
a l’esquerra (rètol indicador).
A la següent bifurcació en Y anem a l’esquerra i seguim bona estona la pista
principal, obviant altres ramals, fins a una marcada colzada de 90º a esquerra, als
Plans de cal Balard. En aquest punt prenem una drecera que ens fa passar per
entremig de feixes.

Quan retrobem la pista, continuem recte (N), obviant els ramals a esquerra i dreta.
Deixem la casa de cal Balard sobre nostre a la dreta, i retrobem el camí d’anada
que, en poca estona, ens retorna al punt d’inici.
(1) L’incendi de l’11 i 12 d’octubre de 1980 va començar al castell de Castellar,
per la imprudència d’uns excursionistes, i va afectar masos, boscos i feixes
dels termes d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix i Rajadell. Dos
excursionistes van morir atrapats al Cogulló.
Aquí trobareu una bona alternativa al camí de retorn.

