Tossal Bovinar
28 de setembre de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Jaume Muntan, Ismael Porcar, Julià Pratginestós i
Josep Roca
Distància: projectada 6’27 Km. amb altures 6’65 Km. Temps 4’42 h. Desnivells: total 733
m. Acumulat 766 m. Cotxe: 170 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem puntualment a les 6 del
matí als Gorcs. Anem cap a la
Garriga, on prenem la C-17 en
direcció a Ripoll. Seguim per la N-260
cap a Planoles on s’incorpora en
Josep Carbonell. Continuem fins a
Martinet, passant per Tosses, la
Molina i Bellver. A Martinet trenquem
a la dreta per anar per Travesseres al
refugi de Cap de Rec, per una pista
asfaltada. Seguim per una pista de
terra cap fins després del refugi de
Pradell on aparquem al marge
esquerra de la pista. Comencem a
caminar ¾ de 9. Aquesta vegada apostem per seguir un camí marcat en els mapes de
l’Alpina. Anem a buscar-lo i el seguim el primer tram, però sense voler el deixem aviat.
Avancem sense camins fressats, ni cap tipus de fites. Veiem lluny uns boletaires sota
uns pins. Trenquem a l’esquerra seguint pel bosc de pineda del Serrat dels Cugots.
Travessem corriols d’aigua. Després quan ens trobem dificultats anem cap a l’esquerra

per entre uns pedrons que descobrim.
Després ens posem a completar els pedrons.
Quan deixem el bosc comença el roquissar.
Al principi amb nombrosos trams d’herbei,
però mentre pugem augmenta el pedregar. El
pendent s’incrementa i segueix marcada amb
méa pedrons, però n’hi ha per tot arreu.
Avancem per diferents camins i tots ells
marcats amb pedrons. Pugem fins passar per
entre dues piles de pedres i seguim directes
fins al Tossal Bovinar (2.841 m). Hi arribem a
les 11’05 h. i parem a esmorzar. Després
repassem l’ample visió de pics de la Coma
Estremera i també els nostres pics coneguts
d’Andorra. Parlem pel camí a seguir de
baixada. Sense acabar de decidir-ho
comencen el retorn pel mateix camí d’anada.
Quan els perdem, per haver-nos quedat
enredera, virem pel dret cap a la dreta. Després
desfem el camí en diferents grups i buscant els
pedrons plantats d’anada. Ens retrobem en la baixada.
Hem trobat nombroses femtes de cavalls i vaques, que
han abandonat la muntanya. En canvi trobem restes
òssies d’un animal. Després del prat ens refresquem
en una font i baixem fins a l’aparcament, on arribem a
les 13’20 h. Ens ha fet un dia esplèndid, i el sol ens ha
respectat, amb una certa calitja en la llunyania. En
certs moments el vent anuncia un canvi climatològic,
que no ha arribat. Prenem les cerveses de muntanya i
anem a cap a dinar. Després d’una gimcana a la
recerca d’un restaurant, anem a la Fonda Biayna de
Bellver. Per nosaltres ha estat una bona troballa. A la
sobretaula decidim que la propera setmana anirem de
Grau Roig a Pic d’Ensagents. Sortirem a les 6 dels
Gorcs. Després passem per Talltorta a fer provisió de
patates de la Cerdanya. Retornem directes al punt de
sortida.
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