
    La Tossa d'Alp des del Coll de Pal
       2 de juliol de 2019

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Tere Pintó, Julià Pratginestós, Josep 
Roca.

Distància: 9’418 Km, Temps:4,30h, Temps en moviment:3,00h

Desnivell: 450m Temperatura mínima : 9,5 graus

Cotxes: 133 km Josep Roca 

Avui hem estat ben pocs els ginesters que hem fet cap a la muntanya! Les 
vacançes dels nets i altres afers que no es poden aparcar, fan estrall al grup  
que es veu mancat d'una part molt important dels seus efectius. 

Hem sortit a les 7 del matí de Granollers
doncs no anavem gaire lluny i no teníem
pressa doncs ens duiem el dinar posat !

Hem sortit amb calor, però quan hem
arribat al Coll de Pal, a 2070 mt d'alçada,
a 3/4 de 9 del matí ja hem notat la
fresqueta de la muntanya. 

Després del refrigeri de rigor, hem
començat a pujar pels volts de les 9 del
matí. Xino- xano i passant per la Serra de
Comavella, hem arribat a la Tossa d'Alp, al
refugi de Niu d'Aliga a les 12 del matí, ja erem a 2.520 metres. 

Allà hem esmorzat i hem prés un refresc 
asseguts a la balconada del refugi, unes vistes
espectaculars tot i la calitxa que dominava 
tota la vall. 

Quan ens hem refet i després de la foto de 
grup, hem començat a baixar en direcció al Pic
de la Canal
Freda, hem
passat per
caminois petits
que quan
creuaven una
tartera feien

venir una mica de vertigen ! 

No podien faltar-hi els ramats d'isars, que són
els amos de la zona, i l'esveramenta de la Fei



quan els veia i els volia atrapar: missió impossible, doncs saltent a quatre potes
i s'escapen en un tres i no res !  

A 2/4 de 2 hem arribat al cotxe i just 
pujar-hi s'ha posat a ploure. Aquesta ha 
estat una sortida còmoda i molt vistosa. 

Hem acordat que el proper dimecres 
anirem al Puigmal des de Fontalba, 
sortirem a les 6 del matí de la zona 
esportiva de Les Franqueses i també ens 
portarem el dinar. 

Fotografies i text :Isabel Alcalde amb l'ajuda d'en Josep Roca 

Topogràfic de la zona de coll de Pal a la Tossa d'Alp  


