
Tosa d’Alp des de Masella  
(Després d’intentar la Tossa Plana de Lles)  
10 de juny de 2015  
 

Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep 
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

 

Distància: Projectada 5’726 i amb altures: 5’896 Km.  
Temps: 2’41h. Desnivells: 506 m. Acumulat: 602. Cotxe: 170 Km. Josep Roca 
 

Avui també som cinc, com la 
setmana passada. Els companys 
que per diferents motius no poden 
venir, els trobem a faltar i sovint 
parlem de ells. Seguint una norma 
dels fundadors dels Ginesters, 
sortim malgrat la previsió de mal 
temps. A vegades surt bé i d’altres 
no. Arrenquem de Llerona a les 6. 
Passem pel túnel del Cadí. A les 8 
som a Martinet de Cerdanya on 
s’incorpora en Josep Rodri. Plou i 
la boira baixa ho tapa tot. En 
arribar al refugi de Cap del Rec 
decidim continuar fins refugi de les 
Pollineres. No para de ploure. Fem 
la foto de grup. Observem que a la Masella possiblement hi fa sol i allà anem. En Josep 
Rodri no ens segueix. Arribem a l’aparcament de l’estació d’esquí Masella i a 2/4 de 12 
pugem per la pista d’esquí. A mig camí una part del grup torna enredera i en Joan 



Corbera, en Miquel Maymó i en 
Josep Roca continuem per la 
pista d’esquí. Arribem al voltant 
de  la 1 a la Tosa d’Alp i el refugi 
de Niu de l’Àliga 2.537 m. Hi 
havia molta boira i ens ha costat 
bastant de trobar-l’ho.  Per sort 
la intuïció d’un del grup ens ha 
guiat. Hem recuperat forces i 
avall. El retorn també ha estat 
dificultós. Arribem passades les 
2 hores a l’aparcament i anem a 
dinar a Ca l’Anna de Ventolà. El 
proper dia volem anar al Carlit. 
Sortirem a les 6 del matí de 
Llerona. 
 
 

Text i fotografies: Joan Corbera 


