La Tosa
T
i Puiglllança
ada

25 de maig de 2017
7

Integran
nts: Joan C
Corbera, Miq
quel Maymó
ó, Manel M
Molina, Julià Pratginestó
ós i
Josep Rodri
R
Josep M.
M Farnés, Josep M. Martínez, Ismael Poorcar (i la Neret), Jossep
Oranías
s, Pep Pouss i Josep Ro
oca
Temps: 5,03 3,45
Distànc
cia projecta
ada: 10,41 8,03km am
mb altures: 10,62 8,17 km
5h
Desnive
ells: 415 Acumulat: 776
7 477m C
Cotxe: 135
5km Manel Molina, Jossep Roca i Ismael
I
Porccar

Ens tro
obem a les 7 del mattí a Llerona
a i arrenquem per la C-17. Segguim cap a Berga perr la
carreterra de Prat de Lluçanè
ès, Bagà i a
aparquem a coll de Pal. A les 9 iniciem l’ascens pel GR
G
150.1 que passa pels
p
Rasos
s de Coma bella, amb
b el Puig de
e Comabeella per acc
cedir al refugi

del Niu
u d’Àliga, on
o parem a esmorzarr a ¾ d’11. Està tanc
cat i seiem
m a la terra
assa d’accé
és.
Deixem
m de pujar a la Tosa
a, doncs allguns tene
en pressa per baixarr. Després a les 11 i ¼
iniciem el retorn pel Coll de
d la Vall, on decidim
m retornar pel Serraat Gran i possibilitat
p
de
pujar a
al Puigllanççada. Baix
xem fins a una casa
a enrunada
a i seguim
m per les restes
r
d’un
nes

anttigues minees de manganès i ferrro.
Pre
enem el seender que passa
p
per les
pales del Serrrat Gran i avancem fins a
la Collada
C
de Comafloriu
u, on retornem
esg
graonadameent a l’apa
arcament prop
de la 1 del migdia. El Miquel i en
Manel els ttrobem qu
ue ja pug
gen
solitaris al Pu igllançada. Del grup que
q
arriibem junts en Joan, en Julià i en
Rodri tambéé els se
egueixen en
l’as
scens. Juntss es fan la foto al cim de
240
08m. Retorrnen al volta
ant de les 2h.
Optem per annar a dinarr al restaurrant
Soll i cel de C al Rosal. A la sobreta
aula
dec
cidim que lla propera setmana ania
rem
m a Valter 2000 on viisitarem alg
gun
dels seus cim
ms. Sortirem
m a les 7 de
Llerona
Tex
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