
Costa Pubilla La Covil des del Santuari de Montgrony 
27  de març 2019 

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Josep Carbonell, Pep Comas, Joan 

Corbera, Mercè Font, Toni Manuel, J M Martínez, Miquel Maymó, Josep Oranias, 

Ismael Porcar, Albert Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri. 

Distància: 12,05km, Temps: 6,14h, Temps en moviment: 4,10h, Desnivell: 863m+, Temp: 5 

graus. 

Cotxes: 100 km, Jaume Bertan, Ismael Porcar, Josep Roca. 

 

Ens trobem a les 7h del matí a Corró de Vall i anem direcció a la C 17 cap a Ripoll, parem a fer un 

cafè, seguim direcció Campdevanol, trenquem cap a Gombreny i al Santuari de Montgrony. 

Aparquem al camí de les masies 
Xiques i comencem a pujar. Són 
tres quarts de nou, un matí clar i 
cinc graus de temperatura. Estem 
a 1332m.  
El grup es va estirant i anem 
guanyant alçada, les vistes són 
espectaculars, la muntanya està 
molt seca i no trobem aigua. 
Esquivem el cim del Coma 
Armada, per anar pujant directes  
al Costa Pubilla (2056m), també 
anomenat cim Pla de Pujals. 
Decidim esmorzar són quarts 
d’onze. Tot gaudint del paisatge, 
ens fem la foto de grup 

reivindicativa, LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS. 
Comencem el descens i alguns del grup decideixen anar baixant, recuperar els cotxes i portar-los al 
Santuari de Montgrony.  
Els altres seguim cap el Coll de Coma Armada i pugem al cim de La Covil (2001m). Dalt el cim fem 
un reagrupament. 
Reprenem la baixada cap el Santuari de Montgrony, tot fent una petita circular, per arribar al 
Santuari cap a les tres.  
Ens retrobem amb els companys i anem a dinar a la Hostatgeria del Santuari, on tenim taula 
reservada. Ben atesos. 
Després de dinar en Pep Comas demana la clau de l’ermita de Sant Pere, fem la visita i la visita a 
la capella de la mare de deu de Montgrony , les dues precioses. 
La propera setmana anirem al Comabona des del Pla de Les Bassotes. Sortirem a les 7h de la 
zona esportiva de Corró de Vall. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies: Joan Corbera Text: Miquel Maymó 

                                Cim Costa Pubilla 2056 m                                    


