Covil i Costa Pubilla
14 de novembre de 2012
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume
Muntan, Josep Oranias, Julià Pratginestós, Ismael Porcar, Josep
Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 6’75 Km i amb altures 6’94 Km. Temps 3’05
Desnivells: 389 m. Acumulat: 574 m. Cotxe: 110 km Josep Oranias i Josep Roca
Sortim dels Gorcs tocades les 7.
Anem per la Garriga a
Ripoll i
trenquem cap a Campelles. Seguim
una pista que ens condueix al Coll del
Prat de Jou. Aparquem i comencem a
caminar prop de les 9 del matí.
Avancem per uns pista que porta al
refugi de la Covil. Abans d’arribar-hi
trenquem per un camí i pugem seguint
unes marques vermelles. Ha plogut fa
poc i el terra està molt enfangat.
Continuem amunt i seguint la carena
de la Serra de Montgrony. El vent es
fa notar. Arribem a les 9’50 h. al cim
de la Covil (2.001 m) i després baixem
uns 125 m de desnivell pel costat d’una tanca fins al Coll de la Coma Ermada on
comencem la pujada de 178 m de desnivell fins al Costa Pubilla o Cim del Pla de Pujalts
(2.053 m) on hi arribem a 2/4 d’11. Ens arrecerem per esmorzar. Per baixar ens
plantegem i es decideix allargar l’excursió. En arribar al coll ens endinsem directes al
bosc i seguim un corriol, que ens obliga a esquivar nombroses branques seques i

segueix paral·lel
al camí del cim.
Sortim al Coll de
la Coma Ermada.
El
grup
es
parteix.
Mentre
uns avancen cap
al punt d’origen,
els altres intenten
la recerca d’un
camí inferior. Ens
anirem trobant i
després d’unes
indecisions
el
nostre
grup
recupera un camí
a partir d’uns
pedrons i marcat
amb
senyals
grogues que ens
porten als cotxes.
Hi arribem a les
12 h i després d’una bona estona anem a dinar a Cal Ras de Campelles. A les postres
vindrem amb cava per celebrar els meus 67 anys. A la sobretaula es decideix la propera
setmana pujar al Puigllançada des dels Alabaus. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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