La Tosa des de Coll de Pal
26 de juny de 2013
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Carme
Guri, Ismael Porcar (amb la Neret), Julià Pratginestós, Josep Rodri i
Salvador Vilà
Distància: Projectada 8’474 Km i amb altures 8’631 Km. Temps 4’15-3’33 Desnivells:
436 m. Acumulat: 543 m. Cotxe: 130 km. Ismael Porcar i Julià Pratginestós
Ens trobem als Gorcs a les 7. Després
de les salutacions iniciem l’excursió
cap a la Garriga. Sortim de la C-17 per
agafar l’eix tranversal. El deixem per
anar per la carretera d’Olost de
Lluçanès fins a Berga, Bagà i ens
arribem a Coll de Pal on aparquem. El
vent bufa molt fort i fa un fred que
obliga a abrigar-nos en ple estiu. A les
9 tocades prenem el GR 150.1. Al cap
d’una estona en Pep Comas opta per
fer una excursió més tranquil·la i
seguirà una caminada al seu ritme.
Ens desviem per passar pels Rasos
de Comabella i recuperem el camí al
Cap del Serrat Gran. Seguim per la
Colladeta de Comabella i travessant el Puig de Comabella accedim al refugi del Niu
d’Àliga, on parem a esmorzar a ¾ d’11. Després a les 11 i ¼ accedim a la Tosa d’Alp o
també anomenat Pedró dels Quatre Batlles (2.536 m). Després baixem pel Coll de la

Vall i passem per les restes d’unes
antigues mines. Baixem fins a una casa
enrunada i seguim pel sender que passa
per les pales del Serrat Gran i avancem
fins a la Collada de Comafloriu, on
retornem a l’aparcament prop de la 1 del
migdia, on retrobem en Pep Comas.
Optem per anar a dinar al restaurant Sol i
cel de Cal Rosal. A la sobretaula decidim
que la propera setmana anirem a
Bastiments i Pic del Prat de Bacivers.
Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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