Co
osta P
Pubilla
a i Cas
stella r de n’Hug
n
de
es de Montg
grony
y
14 de desem
mbre de 2016
2
Inte
egrants: V
Vicenç Ca
atafal, Joan Corberaa, Carles Mata, Ram
mon
Vila
ana, Julià Pratginestós, Jose
ep Roca i Josep Rodri. Jo
osep
Carrbonell i Jo
osep M. Fa
arnés
Disttància pro
oject.: 8,68
8 12,26 km
m amb altu
ures: 8,84 12,38 km . Desnivells: 627 74
4 m.
Acumulat: 655
5 315m Te
emps: 4’08
8 4’40h Cotxe:
C
100km. Vicennç Catafal i Josep Ro
oca

Avui en Miquel Maymó en
ns presenta
a en Carles Mata i en Ramon Vil ana que s’incorporen a la
sortid
da i lamenta
a que no en
ns pot acom
mpanyar. Fe
em les saluttacions i arrrenquem pe
er la C-17 cap a
Ripoll on parem
m a la cafete
eria i tot seg
guit anem cap
c a Gomb
brèn i Monttgrony. Pugem i aparquem
prop de les Vile
es Xiques. Mentre un grup més valent,
v
que marquem aamb vermell, puja al Costa
Pubilla, l’altre prrefereix arribar-se a Ca
astellar de n’Hug
n
i el marquen
m
de color blau.

E l primer attaca la serrra de Monntgrony perr la costa dels
A nyells i passen pel coll de C
Coma Erm
mada (1875
5m).
G
Gaudeixen trepitjant ne
eu per la caarena i arriben al Cim
m de
P la Pujals o de Costta Pubilla (2053 m) on arrece
erats
essmorzen a les 11h. De
esprés seguueixen enca
ara un tram
m per
la
a carena pe
erò opten pe
er no arribaar al Roc dels
d
Llampss per
l’e
estat de la neu, i passen pel coll de la Bona
a, on baixen
n pel
cl ot dels Cerrdans i el pla
p de l’Avett fins a les Viles Grossses,
se
egueixen fin
ns a les Vile
es Xiques i aarriben al cotxe
c
a les 13h.
1
E l segon gru
up segueix el
e GR 3 moolt ben marc
cat que ava
ança
pe
er les Viles Xiques, les
s Viles Grossses. Passe
em prop de can
M
Maians i de can Torre, així com ssota mateix
x de l’ermita
a de
ant Joan de
Sa
e Cornudell. Seguim uun tram de carretera i ens
arrribem a Castellar de n’Hug. Vissitem l’església parroq
quial
de
e Santa Maria i ens arribem a esmorzar a l’hostal Pere
P
M
Miquel. Allà hi trobem en
e Ramon que saluda
a la mestre
essa,
fil la de les Viles Xiqu
ues, i estaablim conve
ersa sobre els
co
ontrabandis
stes de la postguerraa. De reto
orn seguim pel
m
mateix camí de l’anada
a i en Josepp Roca ens
s ve a recollir a
le
es Viles Grrosses a le
es 13:27 pper anar a dinar juntts al
re
estaurant
del
antuari
de
Sa
M
Montgrony. Mentre
M
diinem
rec
cordem
ells
com
mpanys
M
Miquel May
ymó i
M
Manel Molin
na que
perdut
s’ han
co
ompartir el nostre
àp
pat. Decidim que
la pro
opera setm
mana anirem
m al Montgríí. Sortirem a les 7
del R
Ramassar.
Acab
bat l’àpat una
u
bona colla
c
del g
grup s’arriba
a a la
cape
ella de Santta Maria i se
egueixen fin
ns a Sant Pere
P
de
Monttgrony.
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