
Cim del Pla de Pujalts o de Costa Pubilla des de Montgrony 

6 de maig de 2015 
 

Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Vicenç Catafal, Josep 
M. Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Oranias, Julià 
Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri  
 

Distància: Projectada 7’64 amb altures 7’81 Km. Temps: 4’30 hores.  
Desnivells: 624 m. Acumulat: 656. Cotxe: 97 Km. Manel Molina i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí als 
Gorcs i marxem cap a la Garriga 
per agafar la C-17. A Ripoll 
trenquem cap Campdevànol i 
seguim en direcció a Gombrèn. 
Ens dirigim cap al Santuari de 
Montgrony, però al darrer trencall 
girem a l’esquerra per aparcar al 
costat de la pista. Comencem a 
caminar a 2/4 de 9. Tirem pel dret 
per agafar un camí que passa pel 
Camp de l’Ordi i pel Prat 
Amorriador. Continuem per les 
Costes dels Anyells. El grup s’ha 
anat disgregant. Passem per 
darrera del Puig de la Coma 



Ermada. Arribem al cim del Pla Pujalts (2.053 m) 
a les 10’22 h. i aprofitem per esmorzar. Al cap 
d’una estona s’incorporen els darrers. Després 
arrenquem per la carena. Passem pel Tossal de 
Meians (2.049 m) i seguim pel Roc dels Llamps 
on alguns visiten el seu búnquer. Baixem fins 
prop del Coll de la Bona i trenquem avall pel 
torrent de les Fontetes de Meians. En Joan 
Corbera arrenca 
directe en solitari. 
La resta seguim uns 
senyals grocs i 

alguns pilons de pedra, que ens condueixen a una pista. 
Quan la deixem prenem uns corriols, amb esbarzers i plens 
de vegetació, que dificulten l’avançament. En arribar a les 
Viles Grosses ens agrupem i seguim per la pista. Aquesta 
passa per les Viles Xiques i ens condueix a l’aparcament. 
Hi arribem a la 1 del migdia. Després anem al Santuari de 
Montgrony i anem a dinar al restaurant de l’hostatgeria. 
S’incorpora a la taula en Jaume Muntan. Brindem amb cava 
pels 77 anys d’en Vicenç Catafal complerts el diumenge 
passat. A la sobretaula decidim que la propera setmana 
anem Núria des de Queralbs per pujar a Noucreus. 
Sortirem a les 6 de Llerona. 
Text: Josep M. Farnés        Fotografies: Joan Corbera 


