Pujada al Santauri de Montgrony
(12/10/2008)
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Sortida de la plaça de l’església de Gombrèn (923m). El camí surt del
carrer que hi ha al costat dret de l’església, passa per darrera i continua
un tros paral·lel a la carretera.
Seguirem marques grogues. En trobarem alguna de vermella ocasional.
Can Xicoi (930m). Darrera casa de Gombrèn passem per davant la
mateixa porta. Al cap de poc atravessem la riera.
Oratori Sant Francesc (978m).
Petita capella que trobem al costat del camí.
El camí principal porta a Montgrony, però des d’aquí podríem agafar
una variant que ens portaria al coll de Pardinella.
Pugem a poc a poc a ritme de nens, tot fent diverses parades per buscar
bolets (25 minuts parada)
Trencall del Pomarell (1110m).
Deixem a l’esquerre aquest trencall que ens portaria a la casa del
Pomarell.
El camí passa a prop de can Pau (1120m).
Seguim el camí i ben aviat trobem en un roure una petita capella
clavada, és el que es coneix com la Creueta.
Prop del coll de Jou (1213m).
Des del coll de Jou podem anar a trobar la pista asfaltada que puja a
Montgrony.
La pujada es fa ara una mica més dreta.
Deixem un camí a la dreta que ens portaria a la font de la Mare de Déu
i llavors al coll de Pardinella.
Ens trobem a sota mateix del santuari i l’hostal.
Santuari i hostal de Montgrony (1318m).
Hi ha un aparcament força gran (uns 40 cotxes) al final de la pista
asfaltada, el deixem a l’esquerre i acabem de pujar a la placeta que hi
ha a davant del restaurant, després d’atravessar una portalada.
Per acabar de pujar al santuari s’han de seguir unes escales que hi ha a
l’esquerre de l’hostal. La capella està a la meitat de les escales.
Continuem pujant escales per arribar a l’altra ermita.
Sant Pere de Montgrony (1407m).
Si el dia acompanya tenim molt bones vistes que ens porten a veure per
exemple el Pedraforca.

