
Refugi Pla d’Erola des de Ribes, per Batet i 

Rialb 
 5 d’agost de 2020 

 

Assistents: Jordi Arboix (convidat vingut des de Hèlsinki), Jaume Bertran, Karin Bruy, Josep 

Carbonell, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Carme Guri, Ferran Iñigo, Josep Mª Martínez, 

Isma Porcar, Pep Pous, Anna Ramos (bentornada, Anna!), Josep Roca. 

Distància: 14 km Temps: 6,30 hores (més l’estona de dinar) Temperatura: 14 graus+ Alçada 

mínima 912 m+ Alçada màxima: 1524 m+ Desnivell acumulat 980 m+ Cotxes: 89 Km, Jaume 

Bertran, Pep Casas i Jordi Arboix. 

 

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de Corró de Vall, sortim en direcció a la C-17 cap 

a Ripoll, i seguim fins a Ribes. Ens aturem a fer un cafè al bar Gusi, i ens dirigim a l’estació del 

cremallera Ribes Vila, on aparquem els cotxes i ens reunim amb la resta de la colla que passen 

l’estiu al Ripollès. 

 

Comencem a caminar a les 9 del matí, amb una temperatura 

de 14 graus. Deixem el poble de Ribes, i ens enfilem per un 

camí en direcció nord. Passem les masies de can Segura i 

can Possons, i contemplem l’entrada de l’antiga mina de ferro 

que porta el nom 

d’aquesta darrera 

casa. Continuem fins 

a Batet, un llogarret 

conegut a tota la 

comarca pels seus 

productes làctics, i 

ens aturem una estona davant la petita esglesiola 

dedicada a la Mare de Déu del Carme. 

 

 

Continuem la ruta  fins a Rialb, i pel camí albirem els cims més propers: Taga, Balandrau, 

Torrreneules, Puigmal... i al sud, la fosca Vall de Ribes que acabem de deixar. Travessem la 

carretera que va de Ribes a Queralps (GIV-5217) i creuem per sota la via del cremallera de Núria. 

Ens acostem a la riba del Freser, i ens hi aturem a esmorzar. Ja són les onze del matí i comença 

a fer més calor.  



Sempre guiats pels companys fills d’aquesta terra, en Josep 

M. Martínez i la Mercè Font, travessem el riu a l’alçada de la 

centraleta hidroelèctrica de Rialp i ens enfilem seguint la 

tuberia de l’aigua. Després anem baixant per un bonic i 

ombrívol corriol vorejat de boixos, fins que, a l’indret de 

Ribesaltes, trobem la pista que ens menaria a Tregurà. 

Agafem un camí ben senyalitzat amb marques grogues on 

un rètol ens indica que en una hora serem al refugi.  

 

 

Seguim aquest camí, també força ombrívol, sota 

un bosc d’esvelts pins rajolets esquitxats de 

freixes, algun bedoll, i un sotabosc cobert de 

molses i nabineres. Fa força pujada, amb un 

pendent que es va incrementant a mesura que 

ens acostem al destí d’avui: el refugi del Pla 

d’Erola, a 1524 metres. Hi arribem a les dues del 

migdia, i fa calor. 

 

Després d’unes cervesetes, ens serveixen un 

dinar força correcte en una taula gran sota un 

cobert de lona, encara que el preu del menú 

no resulta pas dels més barats (18 euros).  

 

Descansem una estona, i ens acostem al 

mirador per fer-nos la foto de grup davant del 

sempre impressionant Puigmal. Tampoc avui 

no ens oblidem dels nostres estimats 

PRESOS POLÍTICS. 

 

 

A un quart de sis de la tarda comencem 

la davallada pel mateix camí fins a 

Ribesaltes, i d’aquí directe al poble de 

Ribes, on tenim els cotxes. Són gairebé 

les set de la tarda. 

 

La setmana que ve anirem al Pic de la 

Mina, des del Coll del Pimorent. Ens 

trobarem a la zona esportiva de Corró, a 

les 6 del matí, i al bar Gusi de Ribes amb 

els que ja són al Ripollès, cap a les 7 del 

matí. Caldrà portar carmanyola. 
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