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SECCIÓ  EXCURSIONISME  I SENDERISME 

Costa Pubilla (2056 m.) o Pla de Pujalts des de 

Montgrony 

Fitxa tècnica de l’activitat Preus  

Responsable  Jordi Soria 
tf.675561058 

Membres CEE 
i UEC 

14 € 

Data Diumenge  21  
octubre 2018 

No membres 17€ 

Lloc Pl. Santa 
Magdalena 
(Ajuntament) 

Menors de 10  10€ 

Transport Autocar Cal llicència federativa 
modalitat A.  
Cost per un dia: 4,5 € 

Hora sortida 7 h 

 

Sortida llarga Sortida 
curta 

MOLT IMPORTANT :Reserva de 
plaça fins dimecres abans de 

l’excursió   

 

  

No hi ha 

 
10,50 Km  

 

5,5-6,5 
hores 

 

   
850 m  

 
850 m  

 

Cartografia  
 Montgrony. 1:25.000. Editorial Alpina. 
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
https://ca.wikiloc.com/rutes-outdoor/montgrony-costa-pubilla-29449103 
 
 

https://ca.wikiloc.com/rutes-outdoor/montgrony-costa-pubilla-29449103
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelLQKhqL7-GzvMgNoQPQTNdVZWbU120ckiRcMZ1dVj7BI2kQ/viewform
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Informació de la sortida 

Es tracta d’un itinerari costerut, però sense cap tipus de dificultat. On gaudirem de tota mena de 
paisatges i d’unes increïbles vistes del Pirineu i les comarques interiors de Catalunya.  

Iniciem el camí al trencant de les 
Viles i Meians, pujant pel marge i 
ficant-nos al bosc. Anem seguint les 
fites vermelles fins  al coll de les 
Eres, on passarem el filat, i seguirem 
cap al camí que ve de les Planelles. 
Tot pujant, arribarem fins al Camp 
de l'Ordi i seguint la pista anirem a 
parar a la carena.  
Des de la carena, tot pujant per la 
torrentera,  tenim el puig de Coma 
Ermada i a la dreta el Costa Pubilla, 
primer anem fins al Coma Ermada, 
gairebé sense desnivell i després 
pugem cap al Costa Pubilla. 
Des del Costa Pubilla continuarem, 
sempre per la carena, pujant i 
baixant, fins el Roc dels Llamps i el 
Búnquer, que podrem visitar doncs 
està perfectament conservat. Des 
del búnquer tenim dues opcions.  
La primera opció consisteix a pujar 
l’Emperadora (uns 120 m. De 
desnivell) i en acabar tornar en 
darrere per començar la baixada. La 

segona, és simplement baixar fins el coll de la Bona i, des d’aquí començar la baixada. En tot cas, podem 
dinar al coll de la bona i fer temps mentre alguns pugem l’Emperadora. 
Des d’aquí ja tot és baixada. Anirem seguim una pista fins al clot dels Cerdans i després fins al collet de 
Meians. Aquí prendrem una pista que ens tornarà directament fins a l’autocar, passant per les Viles Grosses 
i les Viles Xiques. 

 
 

Material i recomanacions 

Bon calçat, cantimplora ( passarem per alguna font però no podem garantir que hagi aigua), crema solar, gorra, roba 
de tardor, bastons plegables , menjar per el migdia. 
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material... 

 

http://centreexcursionistaesplugues.cat/imagenes/acollida.pdf

