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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt de sortida / arribada    

Població més propera     

Costa Pubilla o Pla de Pujalts (2.056m) 
des del santuari de Montgrony
Preciós itinerari circular que ens porta fins al cim 
més elevat de la serra de Montgrony al Ripollès, 
Prepirineu de Girona

Gombrèn, Baix Ripollès i Montgrony, Girona 

                        Notable

                                           4:30h

                                  13,6 km

                                           775m

                                   2.056m

                                  1.342m

                                                       Santuari de Montgrony

                                               Gombrèn

CatalàCatalà

Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars

Ascensions 
mitja 
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Montgrony. 1:25.000. Editorial Alpina. 

itinerari sentit de la ruta inici / final
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NO ET PERDIS...

El tram de descens des del cim del Costa Pubilla fins al coll de la Bona. Durant aquest tram de la 
ruta avancem per una carena àmplia, còmoda i panoràmica tot enllaçant diversos cims secundaris.
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INTRODUCCIÓ

Ruta circular de 13,6 km de longitud fins al punt més elevat de la serra de Montgrony, el cim conegut 
amb els noms de Costa Pubilla o Pla de Pujalts (2.056m). Comencem la ruta al santuari de Montgrony. 
Fem l’ascensió seguint l’itinerari clàssic que passa pel Malpàs, l’antic refugi de les Planelles i s’enfila 
pels Rasos del Camps (o Camps d’Ordi). Un cop arribem al coll de Coma Ermada, seguim la carena fins 
al cim sense pèrdua. Fem el descens pel coll de la Bona i el collet de Meians. Durant tot el recorregut 
alternem trams de pista, trams de corriol i alguns senderons de vaques.

El Montgrony és una serra prepirinenca situada a l’extrem occidental del Ripollès, al seu límit amb Castellar 
de n’Hug (Berguedà). La ruta que us proposem ens porta fins al punt més alt del Montgrony, el cim del 
Costa Pubilla o Pla de Pujalts, que gràcies a la seva ubicació es converteix en un mirador fantàstic de les 
comarques de la Catalunya central i de les muntanyes del Pirineu oriental. L’itinerari ens ofereix paisatges 
prepirinencs preciosos i ens descobreix una zona plena d’història i llegendes.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Pàrquing Santuari de Montgrony 0:00h 1.352m 42.2660917º 2.0846435º

        Església de Sant Pere de Montgrony 0:10h 1.403m 42.2662644º 2.0856320º

        Refugi de les Planelles 0:20h 1.375m 42.2701090º 2.0854931º

        Deixem pista / agafem corriol esquerra 0:27h 1.405m 42.2725582º 2.0859385º

        Creuament de camins 0:50h 1.521m 42.2709906º 2.0770415º

        Coll de Coma Ermada 2:00h 1.875m 42.2862623º 2.0889037º

        Costa Pubilla o Pla de Pujalts 2:30h 2.056m 42.2857470º 2.0805752º

        Coll de la Bona 2:55h 1.888m 42.2908082º 2.0703672º

        Fontetes de Meians 3:15h 1.755m 42.2861460º 2.0690960º

        Collet de Meians 3:50h 1.463m 42.2780288º 2.0568113º

        Pàrquing Santuari de Montgrony 4:30h 1.352m 42.2660917º 2.0846435º
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950
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MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Dia complet

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:30h en total: 2:00h d’ascensió des del santuari de Montgrony 
fins al coll de Coma Ermada, 0:30h des d’aquest coll fins al cim del Costa Pubilla o Pla de Pujalts i 2:00h per 
fer el descens fins al santuari passant pel coll de la Bona i el collet de Meians.

DESNIVELL ACUMULAT: 775m

DIFICULTAT TÈCNICA: Notable. Encara que sempre avancem per corriols o pistes, cal parar atenció a 
l’orientació: hi ha bastants trencalls i la senyalització és escassa i no és homogènia (marques de pintura de 
diversos colors, trams amb fites de pedres, alguns senyals verticals). En el tram de descens des del coll 
de la Bona fins a les Fontetes de Meians cal superar algun punt on hi ha roques grans (ajudar-nos amb les 
mans ens pot donar seguretat).

ÈPOCA: Primavera, estiu i tardor. 

CARTOGRAFIA: 

· Montgrony. 1:25.000. Editorial Alpina. 
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: 1.- Podem començar la ruta al mateix poble de Gombrèn i pujar per l’antic camí del 
santuari fins arribar-hi. En aquest cas l’exigència física de la ruta augmenta considerablement, cal afegir 
500m de desnivell i 6,2 km de longitud. 2.- El primer tram de la ruta presenta una alternativa: des del 
santuari de Montgrony podem agafar la pista asfaltada d’accés al santuari i pujar pel corriol que s’enfila 
pel collet de les Eres fins a empalmar amb el punt de pas número 5 de la ruta que descrivim en aquesta 
guia. 3.- Des del coll de Coma Ermada també podem abordar l’ascensió al cim de la Covil (2.001m), que 
ens ofereix molt bones vistes de Campelles i de la vall de Ribes de Freser. 

SABIES QUE...

La ramaderia segueix sent una de les principals activitats econòmiques d’aquesta zona del 
Ripollès? Caminant per aquestes muntanyes creuarem tanques pel bestiar, veurem infinitat de 
prats de pastura i passarem pel costat de diverses explotacions ramaderes. Només a Gombrèn hi 
ha censats més de 1.000 caps de bestiar, sobretot ovins i bovins (Font: Idescat).

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA

La situació geogràfica del Montgrony, que ens permet gaudir de grans vistes de les 

muntanyes del Pirineu oriental, el Montseny, Montserrat, el Pedraforca, la serra del 

Cadí,...

Una ruta circular que ens ofereix moltíssims elements d’interès: boscos, prats 

subalpins, àmplies carenes, cingles, masies, fonts, ermites, búnquers,...
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RECORREGUT

Comencem l’excursió a l’aparcament del       santuari de Montgrony (0:00h - 1.352m). Pugem per una 
rampa i entrem al conjunt del santuari. Primer ens trobem l’edifici de l’antiga casa del rector, on ara hi ha 
el Centre d’Interpretació, i l’edifici on hi ha l’hostatgeria i el bar-restaurant. Entre aquests dos edificis hi ha 
una terrassa amb una balconada que ens ofereix unes vistes meravelloses. Pugem per les escales que hi 
ha tallades a la roca i que passen pel costat de l’hostatgeria. Aquestes són les llegendàries escales que es 
diu que va fer construir el comte Arnau. Són setanta-dos escalons que ens porten fins a la petita capella 
de Santa Maria o de la Mare de Déu de Montgrony.

Deixem enrere la capella i continuem pel segon tram d’escales, amunt, i arribem al pla de Sant Pere. 
Caminem uns metres més per un corriol fins a l’església de          Sant Pere de Montgrony (0:10h - 1.403m). 
Desfem el corriol que hem seguit fins a l’església, resseguim l’altiplà fins al seu extrem NO i agafem 
el corriol que surt en aquesta mateixa direcció (NO) cap a l’anomenat estret del Malpàs (trobem una 
senyalització vertical: “Camí del Malpàs”). Passem pel costat d’una balma. El camí va resseguint el barranc 
de Sant Ou i es fa estret; una barana ens protegeix de la caiguda que hi ha a la nostra esquerra. Pugem 
uns metres i de seguida tornem a baixar per dirigir-nos fins al fons del barranc. 

Arribem al       refugi de les Planelles (0:20h - 1.375m), un refugi abandonat que actualment està en 
runes. Just al davant mateix del refugi, passem cap a l’altra banda del torrent per un pont de fusta i 
desemboquem a una pista de terra. Agafem aquesta pista cap a la nostra dreta (N), en lleugera pujada. 
Al cap de pocs minuts, en una corba que fa la pista cap a la dreta, agafem un        corriol que surt a mà 
esquerra (0:27h - 1.405m) (en direcció O). Cal parar atenció, aquest trencall no és gaire evident: només si 
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COM ARRIBAR-HI EN COTXE

A Campdevànol deixem la N-260 (carretera que uneix Ripoll i Ribes de Freser) i agafem la carretera 
GI-402 en direcció a Gombrèn (8,5 km). Arribem a Gombrèn, creuem el poble i continuem per la carretera. 
A 1 km de Gombrèn deixem la carretera GI-402 i agafem la pista asfaltada que surt a la dreta en direcció 
al santuari de Montgrony (senyalitzat) i Castellar de n’Hug. Després d’1,5 km deixem la pista de Castellar 
de n’Hug i agafem la pista asfaltada (dreta) del santuari de Montgrony (senyalitzat). Arribem a l’aparcament 
del santuari després de fer 3,9 km per aquesta pista. Si venim des de Castellar de n’Hug, el trencall de la 
pista asfaltada que puja cap al santuari quedarà a la nostra esquerra.
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ens hi fixem podrem distingir el corriol i unes marques de pintura grogues i vermelles que hi ha en un pi. 
Guanyem altitud progressivament avançant per l’interior d’un bosc. Tenim un torrent a la nostra esquerra. 
Al cap d’uns 15 minuts, el corriol gira a l’esquerra i creua el torrent. Avancem ara en direcció S-SO fins que 
arribem a un       creuament de camins (0:50h - 1.521m). Enllacem amb el corriol que puja des de la 
pista asfaltada d’accés al santuari pel collet de les Eres. Girem a la dreta i agafem aquest camí de pujada. 
No triguem a arribar a la zona coneguda com Rasos dels Camps o Camps d’Ordi. En aquest punt el camí 
gira cap a la dreta (direcció N) i ja podem veure la part alta de la serra de Montgrony. Remuntem els Rasos 
dels Camps per un camí que primer es desdibuixa i que després es converteix en una pista de terra. Fem 
un parell de ziga-zagues i flanquegem la muntanya cap a la dreta, en direcció NE. Arribem a un punt on la 
pista s’acaba i continuem per un corriol en direcció al coll de Coma Ermada, que ja intuïm clarament (N). 
Finalment arribem al         coll de Coma Ermada (2:00h - 1.875m). Aquest coll està situat a la carena de la 
serra de Montgrony i separa els cims del Costa Pubilla (2.053m), a l’oest, i la Covil (2.001m), a l’est. 

6

LES LLEGENDES DEL COMTE ARNAU

La figura del comte Arnau apareix de formes molt variades en la tradició popular 
catalana. Algunes llegendes el fan un heroi en la guerra contra els sarraïns i d’altres 

el converteixen en un monstre que maltractava els seus vassalls. Val a dir que aquest 
segon concepte està força més estès que el primer: segons aquestes llegendes, 
el comte Arnau, cavaller de Mataplana i un dels nobles més rics i poderosos de 

Catalunya, fou condemnat a cavalcar eternament sobre un cavall negre que treu 
flames per la boca i els ulls, i acompanyat per un seguici de gossos diabòlics. Els seus 
pecats foren moltíssims, per exemple relacionar-se amb l’abadessa del monestir de 

Sant Joan o no complir els pagaments promesos.

Font: Hi ha molta documentació disponible sobre les llegendes del comte Arnau.  
En trobareu extensa informació a Viquipèdia.

5

Des del coll pugem per l’aresta ampla i arrodonida fins al      cim del Costa Pubilla o Pla de Pujalts 
(2:30h - 2.056m). Aquest cim ens ofereix vistes meravelloses en totes direccions: al nord hi veiem la vall 
de Planoles, el cim del Puigmal i les muntanyes de Núria; a l’est hi distingim els cims de la Covil i el Taga; 
si mirem al sud podem observar el Baix Ripollès, Osona, el Montseny, la Mola, Montserrat,... i a l’oest hi 
tenim la carena arrodonida del Montgrony, l’extrem oriental de la serra del Cadí, el Pedraforca,... Des del 
cim continuem carenant en direcció O i passem per un cimet secundari. Seguim baixant i ens trobem el 
búnquer del Roc dels Llamps, un búnquer d’observació construït entre els anys 1950 i 1952 que formava 
part de l’anomenada línia P (“Organización Defensiva del Pirineo”) que Franco va fer aixecar. En concret, 
aquest búnquer pretenia defensar la zona d’una possible invasió per la carretera de la collada de Toses. 

Seguim baixant i arribem al       coll de la Bona (2:55h - 1.888m). Des del coll baixem pel torrent de les 
Fontetes de Meians en clara direcció S. El camí es desdibuixa, nosaltres baixem seguint el torrent i buscant 
en tot moment el lloc més còmode. Arribem a les       Fontetes de Meians (3:15h - 1.755m), punt on 
trobem aquesta surgència d’aigua. Pocs metres més avall de les Fontetes, agafem la pista de terra que 
baixa fent diverses marrades cap al collet i la masia de Meians.  Arribem al        collet de Meians (3:50h 
- 1.463m). En aquest creuament de camins agafem la pista forestal -un tram del GR3- que avança en 
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Museu del comte Arnau a Gombrèn

El Museu del Comte Arnau està ubicat al mateix poble de Gombrèn i 
ens descriu la nissaga dels Mataplana i la figura del comte Arnau des 
de diferents punts de vista: històric, literari, mitològic, arqueològic,... 
Informació visites: Ajuntament de Gombrèn (972 730 300, ajuntament@
gombren.cat).

Coordenades GPS: 42.247771º 2.091166º

Castell de Mataplana

El castell de Mataplana era un palau fortificat d’estil romànic centre 
de la baronia de Mataplana, una de les més riques i influents durant 
l’Edat Mitjana. El castell també fou residència del llegendari comte 
Arnau. Arribem al castell per la carretera de Castellar de n’Hug des de 
Gombrèn (6 km). Informació visites: Ajuntament de Gombrèn (972 730 
300, ajuntament@gombren.cat). Coordenades GPS: 42.247771º 2.091166º

Gorg dels Banyuts

El Gorg dels Banyuts és un bonic estanyol que està situat a la riera de 
Garfull. És un paratge natural molt vinculat a les llegendes del comte 
Arnau. Segons una d’elles, en aquest gorg el diable va ofegar el comte 
i se l’endugué a l’infern. Podem arribar-hi per la carretera d’accés al 
santuari de Montgrony (a 3,7 km de Gombrén, a mà dreta).

Coordenades GPS: 42.258662º 2.070073º

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de 
l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem 
trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús 
de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a 
documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són 
efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol 
suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

direcció SE. Passem per les masies de les Viles Grosses i les Viles Xiques i alternem trams de terra amb 
alguns trams asfaltats. Després d’1 km des de les Viles Xiques, la pista enllaça amb la pista asfaltada 
que puja al santuari des de Gombrèn. Seguim aquesta pista parant atenció als cotxes que hi puguin 
passar. Finalment arribem novament a l’aparcament del      santuari de Montgrony (4:30h - 1.352m), 
punt d’inici i final d’aquesta bonica ruta circular que ens ha portat a descobrir una de les muntanyes més 
emblemàtiques del Prepirineu català.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!

RUTESPIRINEUS

http://www.rutespirineus.cat/guies-web-i-pdf-gratuites
http://www.rutespirineus.cat/sortides-organitzades-i-excursions-guiades-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/comunitat-rutes-pirineus
http://www.rutespirineus.cat/serveis-per-a-organismes-i-empreses

