
    LA CUBIL, des de Campelles  
       28 de juliol  de 2021 

Integrants: Isabel Alcalde, Josep Carbonell, Pep Comas,  Joan Corbera, Mercè 
Font, Carme Guri, Josep M Martínez, Tere Pintó (i la Bimba), Pep Pous, Ismael 
Porcar, Julià Pratginestós i Josep Roca,   .

Distància: 13,700 Km, Temps: 4 h Temps en moviment: 3 h

Desnivell: 330m Temperatura mínima : 15 graus

Cotxes: 110 km Josep Roca, Josep M Martínez  i Tere Pintó. 

Aquest dimecres va ser un dia especial, varem celebrar la retrobada, després
de molts dies, d'en Pep Comas i en Julià Pratginestós. També va venir la Tere
acompanyada de la Bimba que, pels seus quefers d'àvia,  feia molt de temps
que no podia venir. 

Hem sortit de Granollers a les 7 del matí i hem fet cap fins al bar Can Gusi de
Ribes de Fresser , en enfilem cap a  Campelles i des d'allà prenem una pista
molt pedregosa que ens portaria al Coll de Prat de Jou 1.658m. Un dels vehicles
hi  arriba  i  hi  aparca.  Els  altres  dos  vehicles,
donades  les  condicions  de  la  pista,  decideixen
anar fins al refugii de Pla de Prats on aparquen.
Són  3/4  de  10  i  comencem  a  caminar  cada
subgrup per la seva banda en direcció al cim. El
grup més gran puja per un corriol prop del refugi
marcat com a PR. L'altra s'enfila des del Coll de
Prat.

A 2/4 de 12 ens retrobem al cim (2.001m)  i allà
esmorzem, fem la foto reivindicativa i una parada

per  veure  si  les  boires  que
entelen  el  cel  escampen  i
ens  deixen  veure  les  vistes
que  sabem  que  des  d'allà
són magnifiques. 

Veim  a  estones  el  cim  del
Costa  Pubilla,  el  Taga,  la
serra de Montgrony...



Després  un  dels  grups  baixa  fins  al  Coll  de  la  Coma  Ermada  (1876m)  en
direcció al Coll de Prat de Jou i l'altra grup desfà camí fins retornar al refugi de
La Covil. 

Volíem anar a dinar a Cal Ras de Campelles, però feien vacances així doncs
hem anat a Can Cesc al càmping de Ribes de Fresser. Fem menjat molt bé i
molt  ben  atesos.   A  la  sobretaula  es  decideix  que,  com  que  hi  ha  molts
Ginestres que ja son de vacances, la propera setmana anirem a fer una circular
pels entorn de la Vall del Fresser. Es sortirà de Granollers a les 7 del matí de la
zona esportiva de Llerona i ens trobarem a les 8 al bar Gussi de Ribes. 

Fotografies: Joan Corbera 
Text :Isabel Alcalde amb l'ajuda d'en Josep Roca 


