La Covil i Costa Pubilla des del Coll de Prat de Jou
1 d’octubre de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Josep M. Farnés, Jaume Muntan,
Ismael Porcar (i la Neret), Josep Oranias, Julià Pratginestós, Josep
Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 8’100 i amb altures 8.296 Km. Temps: 3,45 hores. Desnivells:
402 Acumulat: 558 Cotxe:. 108 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Sortim a les 7 de Llerona cap a la
Garriga, Ripoll, Campelles. Prenem
una pista que ens porta al Coll de Prat
de Jou on aparquem. Pel camí trobem
diversos
cotxes
de
boletaires.
Comencem a caminar a les 9 per una
pista cap al refugi de la Covil.
Trenquem abans d’arribar-hi i optem
per seguir pel camí. Quan iniciem
l’ascens, per arribar a la carena de la
serra de Montgrony, el camí està molt
enfangat.
Alguns
han optat per pujar directes. Junts pugem a diferents ritmes
cap a la Covil (2.004 m) on completem el grup a les 10 i ¼.
Després baixem fins al Coll de la Coma Ermada per pujar de
nou fins al Costa Pubilla o Cim del Pla de Pujalts (2.053 m)
on a les 11 parem a esmorzar. La boira fa la seva aparició.
En reprendre el camí seguim la carena i passem pel Roc

dels Llamps amb el seu búnquer i baixem fins al Coll de la Bona on ens agrupem per
iniciar un descens fins a trobar el camí que ens porta on tenim els cotxes aparcats.
Durant
tota
la
caminada
la
infructuosa observació
dels boletaires entrava
en conflicte amb el
ritme de l’excursió.
Quan ens retrobem
optem per anar a dinar
a
Cal
Ras
de
Campelles.
A
la
sobretaula
decidim
que
la
propera
setmana anem a les
Penyes
Altes
del
Moixeró. Sortirem a
les 6 de Llerona.
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