La Tosa d’Alp des de Coll de Pal
22 d’abril de 2015
Integrants: Vicenç Catafal, Josep M. Farnés, Miquel Maymó, Manel
Molina, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 9’29-8'57 i amb altures 9’43-8’70 Km.
Temps: 4’58-4’39 hores. Desnivells: 429 m. Acumulat: 568-483. Cotxe: 130 Km.
Manel Molina i Josep Roca
Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i
arrenquem per la C-17 cap a Vic.
Prenem l'Eix transversal direcció
Manresa, als pocs quilòmetres agafem
la sortida que ens porta cap Olost,
Berga i fins Bagà, on prenem la pista
asfaltada fins Coll de Pal, on arribem a
¾ de 9. Fa fred i vent. La neu és
present a les muntanyes i l’absència del
sol es mantindrà durant tot el dia.
L’herba encara és seca. Iniciem
l’ascens amb la intenció de seguir el GR
150.1, fins al Cap del Serrat Gran.
Observem indicis de pluja en la
llunyania. Després baixem fins la
Colladeta de Comabella i pugem
directes pel Puig de Comabella, fins a la
Tosa (2.537 m) on hi arribem a les
10’50 i ens hi cauen volves de neu.
Seguim fins l’altre cim (2.535 m) on hi
ha instal·lades les antenes. Travessem diverses congestes de neu amb precaucions. Tot
seguit anem dins el refugi del Niu de l’Àliga on esmorzem tocades les 11 h. Tornem fins
al Coll de la
Vall i seguim
pel camí de
les Mines i
que
baixa
fins a les
restes d’una
construcció.
Seguim pel
Serrat Gran.
Observem
nombrosos
isards i ens
arribem a la
Collada del
Comafloriu.
En
aquest
punt
en
Vicenç
Catafal,
Josep
M.

Farnés i Salvador
Vilà segueixen el
camí previst fins
als cotxes. Hem
de desviar-nos per
no
trepitjar
congestes de neu i
arribem a 13’23 h.
La resta pugen als
Rocs de Canells
(2.256 i 2.249 m) i
ens retrobem als
cotxes a ¾ de 2.
Anem a dinar al
Sol i Cel del Rosal.
A la sobretaula
decidim anar a
Sant Aniol d’Aguja.
Sortirem a les 7 de
Llerona.
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