
Tossal Bovinar 
31 de juliol de 2013   

 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume 
Muntan i Josep Roca. S’incorporen en Josep Rodri i Pep Elhombre 

  
Distància: Projectada 7’77 Km i amb altures 8’09 Km. Temps 5’02 

Desnivells: 714 m. Acumulat: 750 m. Cotxe: 162 km. Josep Roca 

 

Ens trobem puntualment a les 6 del 
matí als Gorcs. Anem cap a la Garriga, 
on prenem la C-17 en direcció a Ripoll. 
Seguim per la N-260 cap a Planoles i 
continuem fins a Martinet, passant per 
Tosses, la Molina i Bellver. Al trencall 
de Martinet se’ns incorpora en Josep 
Rodri i Pep Elhombre i anem per 
Travesseres al refugi de Cap de Rec, 
per una pista asfaltada. Seguim per 
una pista de terra molt seca després 
del refugi de Pradell on aparquem al 
marge esquerra de la pista. 
Comencem a caminar ¾ de 9. Pugem 
directes  pel plans de Cantabrà i 
continuem per la Serra de Cugots. Deixem el bosc i caminem per roquissar. Fa un dia 
esplèndid, sense ni una boira. Després d’uns grans blocs de divisem el cim. Avancem a 



diferents ritmes. Arribo al Tossal Bovinar (2.841 m) a ¼ de 12 i parem a esmorzar. 
Mentre gaudim d’aquell privilegiat mirador. El Perafita i el Monturull. El Colilla, el Sirvent, 
la Muga i la serra del Cadí entre molts d’altres. Baixem després en direcció nord per 
trencar tot seguit per una forta pendent. La majoria avança amb precaució per la tartera 
de la Coma Extremera. Després ens arribem amb un fort desnivell a l’Estany Gran de 
Setut. Mentre un parell s’hi banya uns altres s’hi remullen els peus. Amb en Pep 
Elhombre decidim baixar. Passem per la Bassota de Setut on veiem un grup 
d’excursionistes. En arribar a l’esplanada hi trobem un ramat de vaques i vedells, així 

com un altre, també 
molt nombrós, de 
cavalls. Avancem per 
dins el bosc amb 
singulars arbres secs i 
nerets. L’aigua corre 
entre el prat del Clot de 
Setut i fa que més d’un 
acabi remullat de peus. 
Recuperem un tram del 
camí d’anada i arribem 
a l’aparcament a 3/4 de 
2. Al cap d’un quart 
d’hora arriba la resta 
del grup. Tot seguit els 
incorporats a Martinet 
retornen amb la família 
i la resta anem a dinar 
a la Fonda Biayna de 
Bellver. A la sobretaula 
decidim que la propera 
setmana anirem a la 
Vall d’Incles. Pujarem 
des del pont de la 
Baladosa al cim de la 
Cabaneta o/i el 
Siscaró. Sortirem a les 
6 dels Gorcs.  
Text: Josep M. Farnés            
Fotografies: Joan 
Corbera  


