
Observacions:
 Sortida a les 8 del matí des del Pla de Canells,  a 17 km de Bagà direcció 

Coll de Pal     

 La inscripció és farà al mateix lloc de sortida a partir de les 2/4 de 8 del matí. 
 A cada caminant se li donarà un braçalet que haurà d’exhibir als controls.
 El recorregut es de mes o menys 12 Km i 725 m de desnivell.
 La caminada es desenvoluparà per camins de muntanya, senyalitzats amb

cintes i pals de plàstic.
 És  donarà  un  bon  esmorzar  i  pel  camí  hi  haurà  altres  controls

d’avituallament.
 Els controls estaran connectats telefònicament i hi haurà diferents punts en

els quals es podrà abandonar la caminada.
 Altitud de la sortida: 1925 m; Altitud màx.: 2525 m. 
 El preu d’inscripció és de 8 Euros.
 A l’arribada s’entregarà un record de participació.
 L’organització no es fa responsable dels incidents que es puguin produir, però

vetllarà al màxim per que no es produeixin.

    Organitza: Col.labora:

                

   
                         



XXVII CAMINADA
POPULAR DE 
BAGÀ

- Serrat Gran -



Diumenge, 18 de Juny del 2017

Sortida a les 8 del matí des del
Pla de Canells

Itinerari

En aquesta ocasió sortim del Xalet-Refugi de Coll de Pal (Diputació
de Barcelona), situat poc abans d’arribar al punt quilomètric 17 de la
carretera BV-4024 que va de Bagà a Coll de Pal. 
Sortim del xalet, fem un curt tram de carretera en direcció a Bagà i
seguim per la pista que se’n va cap als Orris. Arribem a la collada de
la  Bòfia  i   baixem una mica  fins  a  creuar-nos  amb el  camí  dels
Cavalls del Vent. En aquest punt deixem la pista i seguim el corriol
a  la  dreta  cap  a  Niu d’Àliga.  Ara  toca  pujar  de  valent  fins  a  la
Collada de Comafloriu, primer enmig d’un bosc de pi negre i ,més
amunt, entre tarteres i prats.
Situats ja a Comafloriu, deixem el camí més fresat que puja molt
dret a buscar el Serrat Gran i agafem a l’esquerra un camí, molt més
agradable,  que  segueix  el  vessant  oest  de  la  carena  i  que  ens
conduirà cap a la Font de la Mena. Un cop allí,  remuntem fins a
trobar  la  pista  de  les  antigues  mines  de  manganès,  la  qual  ens
permetrà enllaçar amb el sender GR 150.1 que baixa de la Tossa cap
al Moixeró. Seguim el GR amunt i fem una forta però curta pujada
fins a la Tossa. 

A continuació, el camí baixa pels Rasos de Comabella i careneja
fins arribar a la Colladeta de Comabella. Torna a pujar fins al Cap



del Serrat Gran i la cort dels porcs i, a partir d’aquí, comença un fort
descens pels prats fins arribar a Coll de Pal.
Continuem cap al sud, baixant paral·lels al torrent de Coll de Pal, 
per una agradable pista que ens condueix als Plans de Canells i, poc 
després, som de nou al xalet de Coll de Pal.
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