
Costa Pubilla o Cim del Pla de Pujalts des de Montgrony 
1 de juny de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Vicens Catafal, Joan Corbera, Josep 
Maria Farnés, Ismael Porcar, Julià Pratginestós, Josep Roca, Modest 
Soto i Jaume Ventura  

 

Distància: projectada 13’41 Km. amb altures 13’78 Km. Temps 6’52 h.  Desnivells: total 
705 m. Acumulat 816 m.     Cotxe: 100 Km. Vicens Catafal i Modest Soto 
 

Arribem a les 7 als Gorcs i 
arrenquem cap a la Garriga per 
agafar la C-17. A Ripoll 
trenquem cap Campdevànol i 
anem en direcció a Gombrèn. 
Anem cap el Santuari de 
Montgrony on aparquem. A 2/4 
de 9 comencem a caminar per 
la carretera que hem arribat i 
després de superar el torrent de 
Sant Hou trenquem per una 
pista cap a les Planelles 
(deixem el refugi a ma dreta) i 
anem seguint un camí molt 
marcat. A les Planelles 
trenquem en un angle de 90º a 
l’oest cap al Camp de l’Ordi. 
Des d’aquest punt deixarem el 
bosc i passarem pel Prat Amorriador. Seguim uns pilons de pedra indicatius i arribem al 
Costa Pubilla (2.053 m) a ¾ d’11 h. Avui malgrat haver plogut tota la nit hem tingut un 
dia clar, amb molt fred (molt estona al voltant de 4 graus) i molt ventós que incrementava 
la sensació de fred. Per esmorzar al cim ha calgut abrigar-se i en ple mes de juny ha 
calgut utilitzar guants. Pel descens s’inicia un debat i es decideix baixar fins els 

abeuradors del Torrent del Flequer i seguir per un 
camí marcat amb senyals grogues, tot esperant trobar 
un camí de baixada. Quan portem 25 minuts veiem 



uns pedrons i optem per seguir-los. Després d’entrar al 
bosc atapeït de boixos i, després d’infructuoses 
recerques del corriol a seguir, es decideix retornar pel 
mateix camí de pujada fins als abeuradors. Des 
d’aquest punt s’albira un camí que ens porta directes 
al Prat Amorriador i des d’aquí junts baixem cap a 
l’aparcament pel mateix camí d’anada. Hi arribem a 
2/4 de 4, o sigui al voltant de 7 hores de camí. Anem a 
dinar al restaurant del Santuari de Montgrony. 
Entaulats gaudim de l’àpat i decidim que la propera 
setmana s’anirà als Engorgs des de Maranges. Es 
sortirà dels Gorcs a les 6 del matí. 
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