Cap del Verd (des de Coll de Mola)
24 de setembre de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume
Muntan, Ismael Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca,
Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 9,417 i amb altures 9,569 Km. Temps: 3,12 hores. Desnivells:
477 Acumulat: 538 Cotxe:. 142 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim a les 7 de Llerona. Cap a la
Garriga i prenem la C-17 per anar cap a
Berga prenent l’eix i passant per la
carretera de Prats de Lluçanès. Anem cap
a Saldes i Gósol. on prenem una pista que
passa per l’ermita de Santa Margarita i en
arribar al Coll de la Mola hi aparquem.
Comencem a caminar a les 9 i ¼ per una
pista
pedregosa
que
avança
paulatinament. Quan el camí prohibeix el
pas de vehicles hi trobem sis cotxes
aparcat. Descobrim diversos boletaires,
cosa que desperta les passions d’alguns
de la colla que s’endinsen dins del bosc.
Seguim per la pista que inicia un tranquil
ascens. Prenen la pista del Verd que abandonen per pujar directes al Cap del Verd (2.288 m).
Contemplem l’emboirat paisatge i a les 11 h. anem a esmorzar arrecerats. Reprenem el camí i el
grup es parteix. En Joan Corbera, Jaume Muntan, Salvador Vilà i Josep M. Farnés anem desfent
el camí fins al Pla de la Font. Parem i cridem per recuperar la colla que s’han endinsat al bosc.
Sense aconseguir-ho continuem per la Carena del Verd on també se’ns desperta la fal·lera

boletaire. Baixem directes fins a recuperar el camí
d’anada. Arribem a l’aparcament a la 1.10 h. La
resta de la colla arriben satisfets per la collita al
cap de 25 minuts. Anem cap a Saldes a dinar a El
Cruce de Cal Xisquet. A les postres brindem amb
cava pel naixement de la Martina, la neta de
l’Ismael. A la sobretaula decidim que la propera
setmana anirem al Costa Pubilla i la Covil des del
Coll de Prat de Jou. Sortirem a les 7 de Llerona.
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