
Cap del Verd des del Coll de la Mola Gósol  
6 d’octubre 2021 
 

Integrants: Jaume Bertran, Karin Bruy, Josep Carbonell, Pep Casas, Joan 

Corbera, Mercè Font, Josep Ma. Martínez, Miquel Maymó, Tere Pintó, 

Ismael Porcar, Josep Roca, Josep Pous.  

 

Distància: 9,55km. Temps: 4,40h. Temps en moviment: 3,15h. Desnivell: 504m+. Temp: 7 

graus, Cotxe: 140km Jaume Bertran, J Ma. Martínez i Josep Roca. 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cap-de-verd-del-coll-de-la-mola-85613808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

A l’entrar al poble de Gósol a la rotonda de can Franciscó recollim a la Tere i entrem al poble de 

Gósol per prendre el cafè. Tot seguit 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 7 graus i fa un bon sol. El camí és prou bo i ample fins arribar al coll del Prat Nabiral. Pel 

camí trobem cotxes de boletaires.   

 

 

 

 

 

 

 

Quan portem dues hores de pujada, entretinguts buscant bolets, parem a esmorzar. 

Reprenem la caminada encarant el cim, hi arribem a dos quarts de 12h. Un ramat d’isards pasturen 

amb tranquil·litat. Fem el cim Cap del Verd (2282m). És un mirador, extraordinari.  Hi ha molt bones 

vistes, del Pantà de La Presa del Cavall, de Sant Llorens de Morunys, del Pla de Busa, Por del 

Comte i de tot el Cadí. Ens fem les fotos de grup. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/cap-de-verd-del-coll-de-la-mola-85613808


 La Serra del Verd tan bonica com desconeguda  passa força inadvertida al costat d’un reclam 

turístic  tan conegut  com és el Pedraforca. 

 

Iniciem la baixada fins al Prat de Nabiral, anem direcció al Planell de la Font, ens trobem un ramat 

d’Isards pasturant, ens endinsem al mig del bosc i passem pel Portell de l’Ós. La baixada és molt 

dreta i anem amb precaució. 

Bona i distreta matinal, amb recompensa. 

Arribem als cotxes a dos quarts de dues del migdia. Anem a Gósol a dinar. A can Franciscó . 

La propera setmana anirem a Boí, a can Vicens.  

Sortirem a les 7h del matí de la Plaça de la Constitució de Granollers. 
 

Fotografies: Joan Corbera 

Text: Miquel Maymó Cirera   

 


