
Tossa d’Alp del del refugi del Rebost 
20 de juliol de 2022 

 

Assistents: Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, 

Carme Guri, Josep M. Martínez, Miquel Maymó, Esteve Mogas, Ismael 

Porcar, Pep Pous i Josep Roca. 

 

Distància: 12,97 km  Desnivell acumulat: 828 m  Temps en moviment: 3h 50 min Temps total: 

6 h 23 min.   

Cotxes: Josep M. Martínez, Jaume Bertran i Pep Casas. 125 Km. 

  

Ens trobem a les 6 del matí a la zona esportiva de Corró. 

Sortim per la C-17 i, a l’alçada de Vic, agafem la C-25 i 

després la primera sortida en direcció a Prats de Lluçanès 

fins arribar a la C-16, que seguim fins a Bagà. Per la BV-

4024 arribem al refugi del Rebost i, un parell de revolts 

més amunt, deixem els cotxes al pàrquing Trencapinyes.  

 

 

Comencem a caminar a les vuit menys deu del matí. Fa 

un bon sol, una temperatura de 17 graus i estem a 1.800 m d’alçada. Durant tot el camí anem 

seguint els punts de color carbassa de Cavalls al Vent. La pujada és intensa. 

 

 

Un petit error ens desvia uns metres del camí i 

gràcies a això podem veure l’antiga mina de barita 

de la Bòfia; però aviat retrobem les marques i 

continuem amunt, una mica resguardats de la calor 

per bells exemplars de pi  negre, fins arribar a la 

Collada de Comafloriu (2.196 m). A partir d’aquest 

punt se’ns acaba la vegetació arbòria i hem de 

caminar a ple sol per prats de muntanya i 

pedregars. 

 

 

Pugem el Cap del Serrat Gran (2.402 m), la Collada de 

Comabella (2347 m), el Puig de la Comabella (2482 

m), i cap a les onze arribem a la Tossa d’Alp (2536,4 

m), el sostre d’avui, on conflueixen les estacions 

hivernals d’esquí de la Molina i la Masella. Durant 

l’estiu, una munió de gent puja cada dia al refugi Niu 

d’Àliga aprofitant els telecabines de l’estació. Com uns 

turistes més, prenem una cervesa ben fresca mentre 

aprofitem per esmorzar.  

 

 

 



 

Pugem al cim de la Tossa en un moment que no hi ha gaire gent, demanem que ens facin una 

fotografia de grup, i comencem la davallada pel Coll de la Vall (2407 m). Passem per les restes 

d’unes mines de manganès i ferro, per la cabana derruïda de la Mena, i seguim pel camí de les 

mines fins que tornem a la collada de Comafloriu. 

 

Des d’aquí, reprenem el camí per 

on hem pujat, fins que arribem als 

cotxes a dos quarts de tres de la 

tarda. 

 

Tornem a dinar al restaurant Sol i 

Cel de Cal Rosal, perquè el menjar 

és bo i ens hi sabem ben atesos 

encara que sigui a tres quarts de 

quinze. 

 

 

 

 

La setmana que ve farem el Puigpedrós des de Guils de Cerdanya. Ens trobarem a les sis del matí 

a la zona esportiva de Corró, i portarem el dinar en una carmanyola que deixarem al cotxe per dinar 

de tornada. 
 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/tosa-dalp-108367816 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies: Esteve Mogas i Pep Casas 
Text: Pep Casas 
Mapa i enllaç web: Miquel Maymó 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/tosa-dalp-108367816

