
La Covil i Costa Pubilla  
des del Coll de Prat de Jou  31 d’octubre de 2017 
 

Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep 
Pous, Josep Roca i Josep Rodri.  

 

Distància: Projectada 9km amb altures: 9’234m.                               Temps: 3,50h 
Desnivell: 410+                                       Cotxe: 105 km. Manel Molina 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 1.658m. on aparquem. Són les 9 menys deu, fa un dia 
esplèndid, fresqueta estem a 4 graus i molt sol. Comencem a caminar per una pista 
cap al refugi de la Covil. Trenquem abans d’arribar-hi i optem per seguir pel camí. 
Iniciem l’ascens, per un corriol molt ben marcat com PR. A l’arribar a la carena de la 
serra de Montgrony  i el cim de  la Covil  (2.001m) anem plegats fent petar la xerrada. 
Portem ja una hora són quasi les deu.  



Després baixem fins al Coll de la Coma Ermada (1876m) per pujar de nou fins al cim 
més alt del dia d’avui, Costa Pubilla (2.055 m) són les 11, parem a esmorzar. Fem 
fotos i gaudim del paisatge, matí espectacular. En reprendre el camí seguim la carena 
i passem pel Roc dels Llamps (2.050m) hi ha un búnquer. Baixem fins al Coll de la 
Bona, ens agrupem per iniciar un descens fins a trobar el camí que ens porta on tenim 
els cotxes aparcats, Coll de Prat de Jou. Arribem prop de l’una, hem gaudit d’un 
matinal espectacular. 
Decidim anar a dinar a Cal Ras 
de Campelles. A la sobretaula 
decidim que la propera setma-
na anirem a la Garrotxa, Fage-
da d’en Jordà, Volcà de Santa 
Margarida i Volcà del Croscat.  
Sortirem a les set del matí de 
Llerona. 
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