Tossa d’Alp des de Coll de Pal
4 de maig de 2011
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Ismael

Porcar, Josep Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà.
Distància: projectada 9’418 Km. amb altures 9’593 Km. Temps 4’22 h.
Desnivells: total 431 m. Acumulat 566 m.
Cotxe: 120 Km. Ismael Porcar i Josep Roca

Arribem a les 7 als Gorcs i sortim tot
seguit cap a la Garriga per agafar la
C-17, que deixem al prendre l’eix
transversal. En sortirem a l’altura de
Berga, on anirem a Bagà i seguirem
per una carretera fins al Coll de Pal
(2.104 m) on aparquem. Comencem
a caminar a les 9 i ¼ pel GR 150-1
que ens porta al refugi Niu d’Àliga. El
camí està senyalat com a GR, també
amb pintures grogues i d’altres de
carbassa. No té pèrdua i anem
seguint les marques, pedrons o terra
fressat. Passem a les 10 h. pel Cap
del Serrat Gran (2.402 m). Baixem fins la Colladeta de Comabella i tornem a pujar fins el
Puig de Comabella (2.436 m), després l’ascensió és més planera, fins a l’últim tram fins
al refugi Niu de l’Àliga on hi arribem a les 10’45 i entrem per esmorzar. Ens atenen molt
amablement i ens expliquen que només fa dos dies que hi estan instal·lats. En sortir
mentre en Pep Comas i en Josep Maria Farnés pugen a la Tossa d’Alp (2.537 m), que la
seva punta es coneix pel Pedró dels Quatre Batlles, doncs reuneix quatre municipis (Alp,
Urús, Das i Bagà), la resta pugen a la
muntanya de 2.524 m. on ens retrobem. Al
llarg del trajecte i especialment dalt dels
cims resseguim les impressionants serralades, moltes d’elles encara amb neu, i les
anomenem, mentre recordem les nostres
viscudes excursions. Junts baixem pel GR150 fins al Coll de la Vall. Aquí ens Pep
Comas ens incita a pujar al Puig de la Mena
(2.414 m) on hi arribem a ¾ de 12.
Observem el Puig de la Canal Freda.
Prenem un camí marcat que passa per mig
del Serrat Gran i el pendent a la nostra
dreta ens impressiona. Uns s’han arribat a
una casa enrunada, i els altres han seguit
més directes per corriols. Agrupats de nou
ens arribem a la collada del Comafloriu i des
d’aquí pugem als Rocs de Canells (2.526

m), i resseguim la
carena.
Després
baixem directe pels
Rocs de la Bòfia i
ens arribem pel
dret fins a l’aparcament, on hi arribem a 2/4 de 2. Ha
fet un dia clar i
fresc, doncs el sol
ens ha deixat tranquils una bona estona del dia. El
vent ens ha acompanyat
puntualment. Al final els
núvols ens feien
témer un xàfec,
que no s’ha produït. Hem passat
diverses congestes
de neu, que hom
anunciava com les
darreres que trepitgem aquesta temporada.
Després
decidim anar a
dinar. Fem diversos intents i anem
finalment al Recó
de l’Avi de Guardiola de Berguedà.
A la sobretaula
acordem que la
propera setmana
anirem al Bassegoda des de Sadernes. Sortirem a les
7 dels Gorcs.
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