Cim del Pla de Pujals i Roc dels Llamps
des de Montgrony.
4 de maig de 2022
Assistents: Karin Bruy, Pep Casas, Esteve Mogas, Tere Pintó i Josep
Roca.
Recorregut: 11,44 km Desnivell acumulat: 976 m Temps total: 5 h. 30 minuts.
Cotxes: Pep Casas 100 Km
Amb l’arribada del bon temps, tot i que avui han anunciat pluja a la tarda, hem decidit tornar a les
alçades, perquè ja fa dies que ho enyorem.
Ens trobem a les 7 del matí a la Zona Esportiva de
Corró. Avui serem només 5. Agafem la C17 fins a
Ripoll, ens aturem a fer un cafè, i continuem fins a
Campdevànol, on girem a l’esquerra en direcció a
Gombrèn. Passem el poble i agafem la pista
asfaltada que puja fins a Montgrony. Deixem el cotxe
a l’aparcament del santuari.

Comencem a caminar a tres quarts de nou, amb una
temperatura de 6 graus i mig a 1350 metres d’alçada.
Pugem les escales que ens porten al santuari de la
Marededéu (avui està tancat) i més amunt a l’església
romànica de Sant Pere.
Pel camí del Mal Pas passem a prop del refugi forestal
de les Planelles. Seguim la pista, i aviat trobem un corriol
que ens surt a l’esquerra. Sempre seguint uns senyals
pintats de groc, anem guanyant alçada. Comença a
roinejar i ens posem els impermeables, però no dura
gaire estona. Són les onze i ens aturem a esmorzar.
Una mica més de pujada i arribem al Cim
del Pla de Pujals, el sostre d’avui, a 2056
m. D’aquest cim en diuen també Costa
Pubila, depèn d’on vingui el qui en parla,
i aquest és el nom que trobem escrit a la
creu que el corona. Ens hi fem una
fotografia de grup amb la senyera
estelada.
Des d’aquí albirem una fantàstica vista
als quatre vents: de les crestes nevades
del Puigmal i les muntanyes de Núria al

Pedraforca, Rasos de Peguera i la serra
d’Ensija. Allà lluny s’entrelluquen els
massissos del Montseny i Montserrat.
Baixem una mica seguint la carena, i
ens tornem a enfilar fins al Roc dels
Llamps o Tossal de Maians, a 2051
metres, on hi fem una segona fotografia
de grup.
Comencem la davallada cap a l’oest,
passem per un dels centenars de
búnquers militars construïts pel general
Franco al Pirineu i que mai no va armar,
i arribem al coll de la Bona.
Girem en direcció sud, ara amb pendent
molt més pronunciat, fins a les Fontetes
de Maians. Fent una mica de drecera
per esquivar pista ens acostem a les
Viles Grosses, i després, per la pista,
passem les Viles Xiques i arribem a la
carretera asfaltada que, en pocs minuts,
ens tornarà al pàrquing de Montgrony on
hi tenim el cotxe. Són tres quarts de
dues del migdia.

Anem a dinar a Les Graelles de Ripoll (el restaurant de
Montgrony és tancat i al Portal del Comte de Gombrèn fan
el seu dia de festa). Menjar bo i molt ben servit.
La setmana que ve tornarem a fer una sortida clàssica
dels Ginesters. Anirem al Puig Lluent des de Sant Romà
de la Clusa. Ens trobarem a les 7 del matí a la Zona
Esportiva de Corró.
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