Tossa Pl ana de
d Lle
es de
es del
refu
ugi de
e Prad
dell
7 de juny
y de 2017
Integran
nts: Vicen ç Catafal, Joan Corb
bera, Joseep M. Farnés, Josep M.
Martínez
z, Manel M
Molina, Ism
mael Porca
ar (i la Nerret), Julià Pratginestó
ós,
Josep Ro
oca i Jose p Rodri
Distància projec
ctada: 7,02
22km amb
b altures: 7,291km
7
Tem
mps: 4,31h
h
Desniv
vells: 778m
m Acumulat: 785m Cotxe: total
t
160km
m Manel M
Molina i Ism
mael Porca
ar

Sortim a les 6 i anem de dre
et cap al tú
únel del Ca
adí. Per ana
ar a Berga passem pel desviament
habitual per Prats de Lluçanè
ès. En arrib
bar a Martin
net fem una
a parada quue aprofiten
n els cafete
ers.
Continu
uem fins al trencall qu
ue puja a Lles on s’incorpora en
e Josep R
Rodri. Completat el grup
marxem
m fins Cap del
d Rec, on
n agafem la pista que trobem
t
en obres.
o
Deixxem els veh
hicles prop del

refugi de
d Pradell. Comencem
C
m a caminarr a les 9h, per
pujar la
a segona muntanya
m
m
més alta de la Cerdanya,
superad
da només pel
p Carlit (Ceerdanya fra
ancesa). És un
dia clarr i fresqueja
a, cosa quee no esperà
àvem. El Cadí
està im
mpressionan
nt. Anem a buscar el camí que
q
travessa
a pel mig del bosc de pi negre. Aviat ens
e
adonem
m que els corriols qque seguim
m marxen en
direcció
ó al pic de
e Setut. Trravessem el
e Pla de les
Somere
es i ens desviem
d
am
munt directtes per en
ntre
l’ample llom que separa
s
el C
Clot de Setu
ut i el Clot de
E que ano
omenem grrup en pujjar inicia una
u
l’Orri. El
desbandada, que fa
f sentir-ne orgullosos a uns quan
nts.
Travess
sem trams coberts de neu. Ens reunim
r
dalt de
la Tossa
a Plana de Lles (2.9044,9m). He fe
et la pujada en
dues hores i qua
art. Aprofiteem per fer una foto pel
costat de
d Cataluny
ya. Contem
mplem una gran quanttitat
de cim
ms que la convertteixen en un mirad
dor
immillorrable. Després ens torn
rnem a retra
atar en terre
eny
andorrà
à damunt la
a neu. Ten im als peus les valls de
Madriu i Perafita. La baixadaa la fem més
m
compa
acta
el costat deel reguerol que baixa fins
f
amb comoditat i pe
al refug
gi, on hi arrribem a 133:23, comptem que hem
baixat amb
a
menys
s d’una horaa i mitja. Decidim
D
ana
ar a
dinar a la Fonda Biayna
B
de B
Bellver de Cerdanya.
C
A la
sobretaula decidim
m que la proopera setmana anirem
m al
Pic de Prat
P de Bac
civers. Sortirrem a les 7 de Llerona
a.
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