Tossa d’Alp
14 de maig de 2014
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Miquel Maymó, Jaume
Muntan, Ismael Porcar (i la Neret), Josep Oranias, Julià
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’85-6’80 Km i amb altures 11’22-7’10 Km. Temps 4’46
Desnivells: 414 m. Acumulat asc. 497 m. i descens 1279 m. 414 m Acumulat
497m. Cotxe:. 135 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
A les set en punt, som tots presents a
la cita setmanal i marxem direcció Vic
on per l'eix transversal anem direcció
Manresa, als pocs quilòmetres trobem
la sortida que ens porta cap Olost i
Berga i fins Bagà, d'aquesta població
fins Coll de Pal, on arribem abans de
les nou del matí.
Per avui la proposta inicial, era pujar a
la Tossa des del Refugi del Rebost,
però una informació poc concreta i en
part errònia, ens fa desistir i sortir del
Coll de Pal. D'aquesta manera poc
abans de les nou pugem cap el Cap
del Serrat Gran, la curta baixada a la
Colladeta de Comabella i al cim del Puig de Comabella, els Rasos i arribem al Refugi del
Niu de l'Aliga, 2.537 metres. Avui podem esmorzar acompanyats d'alguna cerveseta de
muntanya i un reconfortant cafè al final, en acabar sortim a fora, l'aire és molt fred, el sol

esplèndid, fem la foto del
grup sobre la neu, aprofitem per fer cim, la vista és total, si no fos per ventet per passarhi una bona estona. A partir d'ací formem dos grups, l'equip A i l'equip B. L'equip A
aprofitant l'esplendor del matí, baixa cap el Puig de la Canal Freda i fins el Coll de Jou,
aquí deixa la carena per continuar cap a Roca-sança i l'Hospitalet, on l'equip B els recull.
Entretant l'equip B, torna al Coll de Pal, divisió d'opinions, tornar pel Serrat Gran i tornar
per Comafloriu, però guanya la de tornar per el mateix camí de l'anada això si amb

menys vent ja que aquest ens ve de tramuntana i la baixada és més arrecerada i permet
fer un camí més carener i molt plaent a la vista. Aquest grup un cop a Coll de Pal, amb
els cotxes van a l' Hospitalet de Roca-sança a recollir als companys. Plegats i en bona
harmonia anem a dinar al Rosal a la sortida de Berga, on som atesos amb la seva
proverbial amabilitat. A la sobretaula com és habitual programem per la setmana entrant,
anirem al Cap del
Verd, sortint a les set
dels Gorcs a Llerona.
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