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Sortida familiar  

Refugi Rebost - Coll de Pal 

 

Arribant al Mirador dels  O rris 

 

Mirador dels  Orris 

 

P uigllançada des  de la  

Collada de la Bòfia 

 

Camí del T rencapinyes 

 

Dia: 7 de juny de 2015 

Situació: El Coll de Pal està situat entre el cims de la Tossa d’Alp i el Puigllançada, 

a cavall de la Cerdanya i el Berguedà. En aquesta ocasió hi accedirem des del refugi 

Rebost, al vessant al vessant sud de la carena.  

Hora i punt de trobada:  

Es proposa sortir e l dissabte 6 i fer nit al Refugi del Rebost. També hi ha l’opció de 

trobar-nos tots plegats el diumenge 7 al mateix refugi, sortint del pàrquing de 

Renfe de Mataró a les 6:30 del matí. 

Aproximació: 

Mataró  C60  A7  Sabadell  Terrassa  Manresa  Berga   Bagà  Coll 

del Forn (1713m) (carretera a Coll de Pal)  Refugi Rebost (15 minuts a peu des 

del Coll del Forn) 

Descripció de la sortida: 

Es proposa una única ruta pel diumenge, tot i que els que pugem el dissabte podem 

fer alguna estirada de cames pel voltant del refugi. 

Diumenge 7:  

Es tracta d’un recorregut circular que surt del refugi Rebost (1640m) i que passant 

per mirador dels Orris (1891m), puja f ins a la Collada de Comafloriu (2194m) i 

davalla suaument fins al Coll de Pal (2104m). La tornada es fa passant pel Xalet de 

Diputació (1925m), la Collada de la Bòfia (1984m) i segueix la ruta del 

Trencapinyes fins tancar el circuit i arribar al Coll del Forn on tindrem el cotxes 

(1713m) 

 

Desnivell i temps: 555m de pujada i 480m de baixada, temps aproximat sense 

parades de 3h, distància 11km. Es tracta d’una sortida familiar, pel que el temps 

final amb parades pot ser bastant més. La idea és fer algunes parades per fer un 

segon esmorzar i dinar, així com les necessàries per gaudir del paisatge i permetre 

que la quitxalla pugui seguir sense problemes.  

 



On es dorm: pels que preferiu no matinar, el dissabte es pot pujar a refugi Rebost, 

situat a uns 15 minuts a peu des del Coll de Forn (passat kilòmetre 13 de la 

carretera BV-4024 que de Bagà puja al Coll de Pal). Preus: dormir 4.80€ socis UEC, 

9.00€ federats, 13.50€ general. MP 27.50€ socis UEC, 31.70€ federats, 36.00€ 

general. Tel. 608.736.714 

Què cal portar: sac o llençol per refugi, roba d’abric, botes de muntanya, c rema 

solar, barret,....  sopar pel dissabte, esmorzar i dinar pel diumenge. El refugi 

disposa d’aigua per proveir-nos. 

Reunió informativa: divendres 29 de maig de 2015 a les 20:00 al local social de 

la UEC 

Coordinador: Toni Aniento. Mòbil: 650315624, e-mail: a_aniento@hotmail.com 

Socis/sòcies gratuït. No socis/sòcies 3 € que es destinen a les activitats que 

organitza l’entitat. Els/les vocals a càrrec de les sortides fan una activitat de 

voluntariat no remunerada.  

Inscripcions: 

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE MATARÓ 

carrer Nou, 29 - 08301 Mataró - 93 796 14 30  

uecmataro@telefonica.net 

Mapa i perfil: 

 

 

Bibliografia i enllaços: 

Moixeró – La Tosa. Ed. Piolet 1:25000 

http://www.refugirebost.cat 

mailto:a_aniento@hotmail.com
http://www.refugirebost.cat/

