Puig de la Canal Freda
10 de juliol de 2013
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan
Corbera, Carme Guri, Jaume Muntan, Ismael Porcar (amb la Neret),
Julià Pratginestós, Josep Roca, i Salvador Vilà
Ens trobem a les set en punt als Gorcs,
sortim en direcció Bagà, primer cap a
Vic on prenem l'eix transversal direcció
Manresa, al poc ens desviem cap Olost
i Prat de Lluçanès i Berga seguim cap a
Bagà on ens para la Guàrdia Civil que
després de mirar el maleter ens
desitgen bona muntanya, per la
carretera de Coll de Pal fins l'Hospitalet
de Roca-sança i per la pista que passa
per davant la casa seguim fins un revolt
pronunciat, amb un torrent que baixa de
la muntanya i una porta canadenca,
deixem els cotxes, total 124 quilòmetres
dos vehicles els d'en Ismael Porcar i en
Vicenç Catafal, tot això per tal d'anar al
Puig de la Canal Freda, anar a aquest
cim ens ocupa 5 hores i quart, anada i
tornada i en el que ens hi trobem amb
un desnivell nou cents setanta metres
i un recorregut de nou quilòmetres i
mig.
Comencem per un prat clos, que
travessem en diagonal per tal de trobar
el camí que surt ara ja clar i definit, en
pocs minuts arribem a una cruïlla ben
indicada que ens envia cap a Coll de
Jou, ací ja comença la pujada que no
ens abandonarà fins el final, el camí es
clar i net i ben marcat, en mitja hora ens
situem sota al Roca-sança, realment
espectacular com tota la part sud de la
Serra del Moixeró, seguim amunt, en
aquesta ocasió junts i en harmoniós
grup, tenim bon dia amb una certa
calitja que ens dona una perspectiva un
tant limitada però bona, d'aquesta
manera arribem al Coll de Jou, parem
per esmorzar fem la foto de grup,
atenem una parella del País Basc que
van a les Penyes Altes, fem la foto de
grup doncs en Carbonell i en Vilà
renuncien a continuar i continuem.
Sortim en direcció a llevant, o sia cap a
la Tossa d'Alp i en poc més de mitja

hora superem els tres cents metres i escaig de desnivell que ens situen dalt el Puig de la
Canal Freda.
Un merescut descans i per el mateix camí retornem cap a Coll de Jou i baixem per el
mateix recorregut tornem cap el punt de sortida on tenim els cotxes, entretant cap el final
el cel ha anat cobrint-se, sense pressa entrem als cotxes i finalment comença a ploure.
Anem cap a Berga a la Colònia de Rosal, on dinem al ja conegut Mar i Sol, finalment
programen per la setmana vinent anar a Núria, Nou Creus i Nou Fonts ens esperen,
sortida a la Benzinera de Llerona a les sis i deu del Matí.
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Nota: La ruta marcada correspon a una
excursió anterior del mateix recorregut.

