Tossal Bovinar
14 de juliol de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Carme Guri, Jaume
Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: projectada 6’998 Km, amb altures 7’266 Km. Temps 5’28 h
Desnivells: total 713 m, acumulat 719 m. Cotxe: 170 Km. Josep Roca i Ismael PorcarJ.

Sortim puntualment a les 6 del matí
amb direcció Ripoll per la C17 i després per la N-260 cap a Planoles on
recollim en Josep Carbonell. Seguim
cap a Martinet passant per Planés on
deixem la N-260, Fornells, Tosses, La
Molina Alp, Bellver i Martinet.
A la sortida del poble a la dreta anem
cap a Lles passant per Travesseres i
seguim cap al refugi de Cap de Rec
per una pista molt ben asfaltada,
gairebé tot el camí entre pins i avets.
Continuem cap al Refugi del Pradell.
Aquí la pista ja és de terra. Passat el
Refugi, i en direcció a Pollineres a la
primera corba després del Torrent del
Setut aparquem el cotxe.
Els del cotxe de l’Ismael es veuen sorpresos per un toro que remugant i esbufegant baixa
i fa que busquin la protecció del cotxe. Recuperats de l’ensurt, tots plegats, quan són les
9,00, comencem a caminar enfilant-nos per un prat, al fons i al nord se’ns ofereix la visió
del TOSSSAL BOVINAR -una muntanya de pedres-. A partir d’aquí marxem sense camí
ni fites de referència, sempre amunt. Els prats són plens de bestiar vaques i cavalls. El
grup camina dispers, algú s’avança a la resta però tots caminem cap al Serrat dels
Cugots i després per la carena fins al cim del Tossal. El Serrat dels Cugots s’estén cap al
nord fins a la falda del Tossal Bovinar. Nosaltres hi arribem allà on s’acaba el bosc i
comença el roquissar però abans hem fet un tros de pendent molt forta. Hem deixat
enrere els darrers arbres i a mesura que guanyem alçada augmenta l’escampall de blocs
de granit. Deixem a mà dreta un ressalt rocallós i ens enfilem per un con pedregós, quan
el superem, ja veiem el cim, que abastem després d’un petit pla. El Tossal Bovinar té dos
cims: el Sud cobert de grans blocs granítics i un altre al Nord més baix i arrodonit.
Esmorzem a les 11 i 1/4 h. entre els dos cims, fa vent i ens arrasem a la part NE i mirant

cap Andorra.
Donat el vent, no ens entretenim
gaire a gaudir del paisatge sobre
Andorra, si podem veure els pics
d’altres sortides: Colilla, Sirvent,
Tossa Plana de Lles, Muga i
d’altres...
La baixada la fem caminant
direcció el Pic de Coma Extremera .Als pocs metres arribem al
coll, on encara hi ha una congesta de neu, just pel costat de
la congesta comencem a baixar.
Forta pendent i rocallosa –tots
fem el nostre camí– en arribar a
baix, en un petit pla, ens agrupem. Decidim passar per l’Estany Gran de Setut i prendre un
bany. Arribem a la bocana Sud
del llac -alguns es banyen, altres
fan un bany de peus i altres…
res- acabats de refrescar, és
hora de tornar.
Baixem cap a La Bassota de
Setut i després pel Clot de Setut
fins que arribem novament al prat per on hem pujat i així fins al cotxe. Són 2/4 de 3, avui
sí que podem gaudir d’una excel·lent cervesa de muntanya. Un acord majoritari, fa que
anem a dinar a Ventolà a ca l’Anna. Una taula d’embotits i una amanida, “amb moltes
olives” fan que ràpidament recuperem les forces perdudes i gaudim de diferents carns a
la brasa.
Enmig del bon humor que gaudim a la sobretaula es decideix que la pròxima sortida serà
Núria-Ulldeter i Ulldeter-Núria. Un cotxe anirà a Ulldeter i l’altre a Núria, ambdós grups
seguirem el GR-11 i quan ens creuem, esmorzarem junts i farem intercanvi de claus de
cotxes i podríem retrobar-nos dinant a Can Rama.
Text: Josep Carbonell
Fotografia: Joan Corbera

