La Tosa d’Alp des de Masella
18 de juny de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Josep Carbonell, Joan Corbera, Josep
M. Farnés, Miquel Maymó, Jaume Muntan, Josep Oranias, Ismael
Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i
Salvador Vilà
Distància: Projectada 5’534 i amb altures 5’738 Km. Temps: 3’09 Desnivells: 592 m.
Acumulat: 625 m.
Cotxe:. 163 Km. Miquel Maymó, Ismael Porcar i Josep Roca

Sortim a les 6 de Llerona per
anar al Puigpedrós. Fem la
primera parada a Puigcerdà
per prendre el cafè. Després
passem per Guils de Cerdanya
i aparquem arran de carretera
prop del Refugi de Malniu. Ens
equipem per encarar el cim,
que presenta una climatologia
complicada amb enfarinades i
boires. Comença a roinejar i
ens plantegem alternatives.
Pugem de nou als cotxes i
continuem per la pista i anem cap
a la Masella per Meranges, Bolvir,
Talltorta i Alp. Aparquem a la
estació d’esquí de la Masella, on
a les 10 iniciem l’ascens d’unes
pistes d’esquí que ens porten a la
Tossa d’Alp. El desig d’arrancar a
caminar, després de quatre hores
de cotxe, motiva l’ascens a
diferents ritmes. Pel camí en
Josep Carbonell i en Josep
Oranias retornen als cotxes. La
resta quan arribem al Cap del
Bosc pugem per la pista de la
Tosa. Els primers en arribar al
refugi del Niu de l’Àliga paren a
esmorzar a les escales a les 11 i
¼. La resta ens hi anem
incorporant
paulatinament.
Després baixem per la pista de la
Coma Pregona, amb un inici força
complicat. Pugem fins al Cap de
Bosc on reprenem el camí
d’anada. Arribam a l’aparcament a
la 1 tocada. Decidim anar a dinar
a les Graelles de Ripoll. A la

sobretaula decidim que la
propera setmana anirem al
Puigmal des del Pla de les
Barraques. Sortirem a les 6
dels Gorcs.
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