Cap del Verd des del Coll de la Mola Gósol
30 de setembre 2020

Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma. Martínez,
Miquel Maymó, Josep Roca, Josep Rodri.
Distància: 9,55km. Temps: 4,10h. Temps en moviment: 3,05h. Desnivell: 504m+. Temp: 9
graus, Cotxe: 140km J Ma. Martínez i Josep Roca.
Ens trobem a les 7h del matí. Sortim cap a
la C 17, a Vic agafem la C 25 direcció
Berga, deixem la C 16 i anem direcció
Gósol per la GI 400, parem a la benzinera
de Saldes a prendre el cafè.
A l’entrar al poble de Gósol, a la rotonda
entrem a Can Franciscó i encarreguem la
taula per dinar.
Agafem la pista del costat dret del
restaurant i anem al Coll de la Mola, aprox.
uns tres km.
Aparquem i comencem a caminar a 1400m+. Fa un dia esplèndid estem a 9 graus i fa un bon
sol.
El camí és prou bo i ample fins arribar al coll del Prat Nabiral. Aquí trobem un ramat de cavalls
gaudint de la tranquil·litat. Portem dues hores de pujada, entretinguts buscant bolets, parem a
esmorzar i fem les fotos de grup, reivindicatives LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.

Reprenem la caminada encarant el cim, hi arribem a les 12h. Un isard ens acompanya. Fem el
cim Cap del Verd (2.282m). És un mirador extraordinari. Tenim molt bones vistes i fem unes
fotografies.
Iniciem la baixada fins al Prat de Nabiral, anem direcció al Planell de la Font, ens endinsem al
mig del bosc i passem per el Portell de l’Ós. La baixada és molt dreta, anem amb precaució.
arribem als cotxes a les dues del migdia.

Anem cap a Gósol a dinar.
A Can Franciscó ens posen en dues taules separats, per precaució per la COVID 19. Estem
molt amples i ben atesos. Contents per la bona matinal que hem fet.
La propera setmana anirem a les Esquerdes d’en Rotxà, Roc de la Mort de l’Escolà des de
Vallter 2000.
Sortirem a les 7h del matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall.
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