Montgrony – Costa Pubilla
24 d’abril de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Jaume Muntan, Josep Oranias, Josep Roca i
Jaume Ventura
Distància: 6’832 Km. amb altures 7’080 Km. - Temps 3’48 h.
Desnivells: total 618 m. Acumulat 641 m. Cotxe: 100 Km. Josep Oranias i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs
a les 7 del matí. En
Josep Oranias hi
arriba sorprenentment
abans d’hora. Al cap
de cinc minuts ve l’altre cotxe, provinent
de Granollers amb la
incorporació d’en Jaume Muntan, que ha
renunciat acabar al
darrer període de la
neu. Informem que el grup de jubilats de Sabadell (UES), inspiradors del nostre grup
fan una sortida amb els mateixos extrems, però amb diferent recorregut. Sortim cap a
la Garriga on prenem la C-17 cap a Ripoll. Pel camí podem observar –feia temps que
no hi passàvem– les obres de l’autovia. Ens desviem cap a Campdevànol fins a
Gombrèn i sense arribar al santuari de Montgrony trenquem pel GR-3. Aquest camí
cimentat en la majoria del seu tram ens
condueix a l’inici de l’excursió al Costa
Pubilla, al davant d’un gran tancat amb
una cadena. Són les 8’38 hores, i comencem a pujar pel prat fent zigazagues. A l’altura del Camp de l’Ordi en
Pep Comas prefereix renunciar l’ascensió per una indisposició passatgera i
ens trobarem a la tornada al punt de
sortida. Seguim pel Prat de l’Amorriador. Caminem a través, per sobre
l’herba. El passeig és agradable, però el
ritme accelerat. Passem pel costat est
del Puig de Coma Ermada i a l’arribar a
la carena divisem el Costa Pubilla o Cim
del Pla de Pujalts (2053 m). Hi arribem
a 2/4 d’11 i seguim fins al Roc dels
Llamps on esmorzem arrecerats doncs
el vent fred es fa sentir. Després desfem
un tros del trajecte i iniciem el descens
pel Clot de Cerdans. El deixem i seguim
el trajecte d’una tanca. Renunciem als
possibles camins, i els capdavanters
opten per tirar pel dret. Durant una bona
estona caminem damunt blocs de pedra
i un pendent molt inclinat. A l’altura de la

Serra de Maians hi trobem arbustos que fa que ens agrupem la colla, doncs es perd la
visibilitat.
Avancem junts per una
espècie de laberint
d’arbres. Tots, excepte un que va
per lliure, avancem
cap el Serrat Llis
fins a les Viles
Grosses on prenem junts el GR-3
que passa per les
Viles Xiques fins a
l’aparcament
on
retrobem un restablert en Pep Comas a 2/4 d’1.
Ha fet una dia
esplèn-did i hem
gaudit del sol durant tot el trajecte.
Amb els cotxes
anem al restaurant
del Santuari de
Montgrony.
Prenem unes cerveses al pati exterior i després pugem a dinar al
restaurant,
molt
ben valorat pel
nostre grup. Ens
atenen i s’estableix
complicitat amb el
seu amable personal. Ens informen que en grup
de Sabadell hi
tenen taula reservada. Quan estem
a les postres es
presenten. Venen
arreglats i notem el canvi de vestuari. Ens saludem. Per part meva és una satisfacció
conèixer personalment en Francesc Aluju, autor de les curoses ressenyes de les seves
excursions i exemple per les meves cròniques.
A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem d’Oix a Montmajor i sortirem a
les 7 hores dels Gorcs. Trobarem a faltar en Joan Corbera i l’Ismael Porcar que
marxen a fer el Camí de Santiago des de Roncesvalles.
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