La Tosa d’Alp des de Coll de Pal
25 de juliol 2018

Integrants:Jaume Bertran, Mercè Font, Carme Guri, Toni Manuel, Josep
Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Julià Pratginestós
Distància:8,41km, Desnivell:548m+ Temps:3,48h Temps en moviment:2,57h
Temp:13 graus, Cotxes:Manel Molina, amb Furgoneta 140km.
Ens trobem a les 6h del matí a Llerona. Avui per primera vegada hem llogat una
furgo de nou places per fer la sortida. Anem cap a la C17, C25, Berga, Bagà i coll de
Pal. Aparquem a
2108m+ són les 9 del
matí i fa fresqueta,
encara trobem restes
de calamarsa, d’ahir,
el terra és moll i fa un
dia fantàstic.
Comencem a caminar
amb un fort desnivell,
seguint les marques
vermelles i blanques
del GR-11 fins trobar-nos les marques del circuit de Cavalls del Vent, camí que ve
del refugi del Rebost, i no deixem les marques fins el refugi de Niu d’Àliga del cim
de la Tosa d’Alp. Tal com guanyem alçada comencem a trobar calamarsa fins el
Cap del Serrat Gran Un ramat d’isards Observem el Pedraforca majestuós, passem
per el Coll de Comabella, per pujar al Puig de Comabella, trobem les tanques de
fusta de les pistes d’esquí de la Molina Arribem al refugi i esmorzem a la terrassa
al sol. unes vistes espectaculars.
Fem la foto de grup i iniciem el descens cap el Coll de la Vall, passem per les restes
d’unes mines de manganès i ferro, per la casa derruïda i a prop de la font de
Mena, seguint un caminet fins a la collada de Comafloriu. Tornem a trobar els

isards, els observem molta estona. Seguim baixant fins la
font de Comafloriu on hi ha un abeurador pel bestiar. Tot
seguit trobem un ramat d’ovelles, En Ricard, el pastor de
cal Negre de Bagà, ens diu que n’hi ha 950.
Arribem als cotxes a la una del migdia.
Anem a dinar al Sol i Cel de cal Rosal . La propera setmana
anirem al Puigmal des del Pla de les Barraques. Sortirem a
les 6h del matí de Llerona.
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