Costa Pubilla des de Nevà
23 de setembre 2020

Integrants: Isabel Alcalde, Josep Carbonell, Pep Casas, Joan Corbera, Miquel
Maymó, Josep Roca.
Distància: 11,9km. Temps: 5,10h. Temps en moviment:3,53h. Desnivell: 844+. Temp: 9 graus.
Cotxe: 120km. Pep Casas.
Ens trobem a les 7h, sortim cap a Ribes de Freser,on parem a Can Gusi per fer el cafè on ens
trobem amb el Roca i en Carbonell. Anem fins el poble de Nevà i aparquem a la plaça de l’entrada
al poble. Comencem a caminar a les 9h, fa un dia esplèndid, 9 graus de temperatura, estem a
1.260m.
El poble és preciós hi ha molta tranquil·litat. Tot pujant cap els plans de la muntanya de Nevà, ens
trobem un ramat de vaques i vedells pasturant, ens trenquen el nostre silenci. La muntanya està
preciosa.
Anem pujant tot el matí fins arribar al coll de la Bona,on hi parem a esmorzar.

Després d’esmorzar ens dirigim a l’esquerra per fer el cim d’avui, primer passem pel Roc dels
Llamps (2.051m), seguidament fem el cim de Costa Pubilla o també es coneix amb el nom del cim
Pla de Pujals, (2.055m). Arribem a quarts d’una, ens creuem amb les primeres persones del dia,
són dues parelles de Moyà.
Gaudim de les vistes i ens fem la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.

Comencem a baixar tot desfent la pujada que havíem fet, un cop passat el Roc dels Llamps, en
Roca ens ensenya un antic búnquer o niu de metralladores. Seguim el filat de fil ferro fins el coll de
la Bona, passem la porta i la baixada és força dreta, travessem els plans de pastura fins a trobar la
pista ampla que ens portarà a Nevà on tenim els cotxes.
Arribem a les dues del migdia, anem a dinar al restaurant del Francesc al càmping de Ribes de
Freser. Molt ben atesos.
La propera setmana anirem al Coll del Verd a Gósol. Sortirem a les 7h de l’àrea esportiva de Corró
de Vall.
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