La Covil, Cim del Pla de Pujalt
5 de Setembre de 2018

Integrants : J. Bertran, J. Carbonell, V. Catafal, M. Font, J. Pous, J.
Pratginestós, J. Roca, J. Rodri, M. Serra
Distàncies : Pro. 12,24km (9,95km) Amb Alt. 12,46km (10,12km)
23m)
Desnivells : Tot. .595m+ (493m+) Acum. 755m (525m)
Cotxe 100 km, Jaume Bertran i Josep Carbonell

Temps: 6 h (5h

Ens trobem a las 7h del
matí a Llerona, travessem
el Pla de Llerona i per la
C-17 anem fins a Ripoll, i
enllacem amb la N-260
fins a Ribes, on fem una
parada per recollir en
Josep Roca i fer un cafè a
can Gusi.
Reprenem la marxa per
anar a Campelles.
Travessem el poble en
direcció al Baiell. A uns 2
km, acabat de passar el
Torrent de la Font Roja, a la dreta, agafem una pista de terra en bon estat, direcció a Coll
Roig.
De seguida veiem molts cotxes aparcats, pensem que són de boletaires. Passem per
l’aparcament del Pla dels Prats, el refugi i l’àrea de picnic, atapaït de cotxes, seguim amunt, la
nostra intenció és aparcar al Coll del Prat de Jou.
Continuem el nostre camí vers el Prat de Jou, però a l’arribar al Coll de l’Erola no podem
seguir, no està permès pujar més amunt. Aparquem el cotxe. Estem a 1.512m. amb temps
solejat, boires altes i temperatura agradable per caminar.
Ens disposem a fer a peu el tros que falta per arribar al Prat de Jou, són les nou passades.
Més endavant ens trobem un tractor parat al mig de la pista, que està tirant els arbres que ja
han tallat i els acosta, per mitjà d’un cable d’acer i poder carregar-los a un camió.
El camí té pendent en la primera part fins al Pla de la Serra, després més planer, fàcil de
caminar i permet mantenir animades converses.
A les 10,10h estem al Coll de Prat de Jou, 1.680m, seguim endavant per la pista de l’esquerra
que puja al refugi de La Covil.
Fem petar un moment la xerrada amb dos pagesos que estant recollint els vedells.
Arribem al refugi quan són les 11:15h, també hem guanyat alçada i estem a 1.780m. Deixem
la pista i comencem a pujar per un corriol, fent ziges-zages per guanyar alçada em menys
esforç. Aquí el grup es comença a estirar.
Passem per la font-abeurador del Marge. Caminant cap a l’esquerra molt aviat estem a la
carena de La Covil, la Serra de Mongrony, amb unes vistes esplèndides tant de la vall del
Rigat com del Montgrony. Un esforç més i arribarem a un filat amb tanca, on hi ha el cim.
A les 11:25h estem al cim de La Covil, 2005 m, és hora d’esmorzar, reagrupar-nos i fer la foto
de grup.
Des d’aquest punt gaudim d’una grandiosa panoràmica,el Puigmal, els pics que protegeixen la
Vall de Núria, Serra Cavallera, El Taga, la Serra de S. Amanç…la Serra del Cadí i més…

A partir d’aquí fem dos grups. El grup A amb el gruix de components anirà al Cim del Pla de
Pujalts, el grup B (Carbonell, Catafal, Pratginestos i Rodri) retornarà des de el Coll de Coma
Armada.
Grup A: Arrenca ràpidament baixant per la carena, amb mitja hora estan al Coll de Coma
Armada, per seguidament començar la pujada al cim del Pla de Pujalts, (2055 m).
Són les 12,40, toca gaudir de la panoràmica, foto de grup i tornar a baixar pel mateix camí,
fins el Coll de Coma Armada,

A les 13,16h som al Coll de Coma Armada. Seguim recta per un camí fins el mig del bosc on
es fa fonedís. Veient que la pista de pujada és sota nostre, baixem recta pel mig del bosc, a
un quart de tres ja estem al Prat de Jou.
Seguint la pista de pujada, a les tres ja estem als cotxes.
Grup B; Seguim per la carena en direccció al Coll de Coma Armada, caminant per la vessant
del Rigat i pel costat dels pins.
Tenim sort i trobem alguns rovellons. Això ens anima a buscar-ne més.
A dos quarts d’una, estem al Coll de Coma Armada, agafem el camí que va vers el Coll Roig
per enllaçar amb la pista de retorn al Coll de l’Erola.
Aviat deixem el camí per baixar pel bosc i continuar la collita de bolets.
A les 11:35h, arribem a la pista just on creua el torrent, ja hem baixat fins els 1.717m, tots
quatre continuem fins on estan aparcats els cotxes. Quan arribem són tres quarts de tres.
En deu minuts ens trobem els dos grups, després de reservar taula a Cal Ras pugem als
cotxes i baixem a Campelles per l’altre costat, arribant al poble, en el punt on surt la carretera
de Planoles.
Aparquem davant de l’ajuntament, prop de Cal Ras, on ens atenen bé com és costum.
Propera sortida : Costabona des d’Espinavell, ens trobarem a Llerona a las 7:00 h.
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