Tossa d’Alp
13 de juny de 2012
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Pep Comas, Jaume
Muntan, Salvador Vilà, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Ismael
Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 7’62 i 9’3 Km. i amb altures 7’73 i9’7 km. Temps 4’02 i 4’33
Desnivells: total 410 m. Acumulat 485 m. – Acumulat asc. 533 m i descens 1246.
Cotxe: 160 km - Vicenç Catafal, Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem a les 7 als Gorcs i marxem
tot seguit cap a la Garriga, on prenem la
C-17. En sortim per l’eix transversal fins
a Berga. Travessem Bagà i ens arribem
a Coll de Pal on aparquem. Prop de 2/4
de 10 comencem agafant el PR-150.1,
molt ben assenyalat. Puja paulatinament i permet al capdavanter fer un
desviament. Recuperem el PR prop del
Cap del Serrat Gran. Aviat les boires
apareixen i entelen el paisatge. Després
baixem per la Collada de Comabella
(2.347 m) i quan iniciem l’ascens observem un ramat de cavalls que ens venen
a saludar. Pugem pels Rasos de Comabella fins al refugi Niu de l’Àliga (2531 m) on prop
de les 11 hi esmorzem. Sense pujar al seu cim, fem la foto de grup al balcó d’accés, i
iniciem el descens, amb un bon ritme per damunt d’un terreny pedregós i relliscós. Els

cinc primers tornen vers al Coll de Pal per
la Collada del Comafloriu, on hi arriben a
2/4 de 2h. Els altres sis estan decidits a
l’aventura fins a la carretera que puja des
de l’Hospitalet de la Roca Sansa. Deixem
a la nostra dreta el Puig de la Mena i
baixem fins al Coll de la Vall. Seguim un
corriol molt fressat amb un pendent
constant. Avancem a tota marxa per no
fer esperar l’altre grup. Iniciem una petita
pujada deixant a la nostra esquerra el
Puig de la Canal Freda. Continuem el
descens prop de la Roca del Llamp fins al
Coll de Jou, on trenquem en noranta
graus cap a la Serra de Gréixer. Passem
pel costat de la Roca-Sansa i el corriol va
baixant amb constants ziga-zagues. Per
passar les roques del Claper fem una
darrera pujada i baixarem directes fins al
prat (13’56 h) on hem de trobar-nos amb
l’altre grup. Tot seguit ens venen a buscar
amb els cotxes i junts anem a dinar al
restaurant Sol i Cel de Cal Rosal. A la
sobretaula decidim que la propera
setmana anirem a la portella de Mantet,
Pit de la dona, coll de la Geganta i opció
Bastiments. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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