Costa Pubilla o Cim del Pla de Pujalts.
6 d’abril de 2016
Serra de Montgrony.
Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael
Porcar i Josep Roca
Distància projectada: 8’58 amb altures: 8’73 Km. Desnivells: 380 m, Acumulat:
Ascens 519 Descens 524 m. Temps: 4’05 h
Cotxe: 100 km. Josep Roca

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona, marxem a buscar la C-17 fins a Ribes de Fresser, a
l’entrar al poble girem a l’esquerra direcció a Campelles, passem el poble, seguim per una
pista forestal, amb estat regular, a uns 12 km direcció al refugi de la Covil, arribem al Coll
de Prat de Jou i deixem el cotxe.
Estem a la Serra de Montgrony, per el costat nord. Comencem a caminar a les 9 del matí,
estem a 1.696 m alçada, fa fresqueta 5 graus, amb força solet. Anem pujant passem a
prop del refugi de la Covil, seguim pujant i fem el cim de la Covil 2.001 m. Seguim per la
carena prop d’un filat elèctric del bestiar. Baixem al Coll de La Coma Armada 1.876 m. Ja
tenim davant el
cim del Costa
Pubilla,
molt
enfarinat
de
neu. Fem cim a
les onze del
matí 2.053 m
alçada, esmorzem amb unes
bones vistes, el
Pirineu
molt
nevat, el dia
més nevat de
tot l’hivern, i
fem les fotos de
grup.
Reprenem
el
camí, seguint el
filat
elèctric,
passem pel Roc
dels Llamps i veiem el búnquer, aquest tros està molt nevat i tenim que vigilar molt a la

baixada, fins el Coll de La Bona, travessem el filat elèctric, girem a la dreta seguin els
rètols i les
marques
de
color
groc,
fins el Coll de
Prat de Jou.
Pel camí hem
trobat
unes
basses
amb
moltes granotes,
posant
ous i celebrant
la primavera.
Arribem
al
cotxe a la una,
quatre hores
de caminada i
nou
kilòmetres.
Sortida bonica,
amb
molt
bones vistes.
El Pirineu està
ben nevat, el
Puigmal també, com mai, el Taga, el Puigllançada, La Tosa i el Pedraforca, preciosos.
Entre tots decidim anar a dinar al Restaurant Cal Ras, de
Campelles, ben atesos bona taula, i molt menjar, tot molt
bé.
Decidim que la propera setmana anirem a Cala Monjoi i al
Cap Norfeu. Sortirem a les 7 del matí del Pla del
Ramassar.
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