Costa Pubilla i la Covil des de Coll de Prat de Jou
12 de juny de 2013
Integrants: Joan Corbera, Vicens Catafal, Pep Comas, Josep M.
Farnés, Jaume Muntan, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 8’61 Km i amb altures 8’8 Km. Temps 3’54
Desnivells: 386 m. Acumulat: 578 m. Cotxe: 110 km. Vicens Catafal i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 7. Després
de les salutacions iniciem l’excursió
cap a la Garriga, Ripoll, Campelles.
Prenem una pista que ens porta al
Coll de Prat de Jou on aparquem.
Comencem a caminar a les 8’50 i
pugem directes per una pista que
condueix al Refugi de la Covil. Aviat
trenquem a la dreta per pujar més
directes a través d’un camp ple de
flors, on el groc destaca per sobre el
verd de l’herba. Aviat, mentre un parell
segueixen pel camí inicial, els altres
seguim un corriol que planeja fins a
seguir l’ascens. Quan observem el
nostre objectiu tirem directes. Arribem
a la Covil (2.001 m) prop de les 10 h.
Tot seguit fem la gran baixada fins al
Coll de Coma Ermada, per tornar a
pujar, amb gran desnivell, fins al Costa
Pubilla o Cim del Pla de Pujalts (2.053
m). Aquí a ¾ d’11 parem a esmorzar.
Fins llavors ha fet un dia esplèndid.
Comencen a aparèixer algunes boires
i un aire fresc anuncia un canvi. En acabar ens retrobem amb els amics de Sabadell.
Primer apareix en Carles Gumbau que anuncia l’arribada del grup. Trobem a faltar en

Francesc Aluju que està de celebració i ens ho fa saber en Francesc Ossó. Saludo i
comparteixo informació amb en Josep Majó. En reprendre el camí anem al Roca dels
Llamps, conegut també pel Tossal de Meians (2.050 m) on hi ha un búnquer i el nostre
fotògraf hi capta una marmota amagada. Després baixem fins al Coll de la Bona on
trenquem (uns altres ho han fet abans) i baixem fins al camí que observem. Anem
seguint-lo amb diverses indecisions i el grup ho farà per diversos camins. Al finals ens
trobem tots a l’aparcament on hi arribem a ¾ d’1. Anem a dinar a Cal Ras de Campelles
i a la sobretaula decidim que la propera setmana anirem al Balandrau i Font Lletera des
de Tregurà. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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