
Puig de les Bruixes i Comanegra 
10 d’abril de 2013   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Ismael 
Porcar (i Neret), Josep Oranias, Julià Pratginestós i Josep Roca,  
  

Distància: Projectada 7’86 Km i amb altures 8’054 Km. Temps 3’37 
Desnivells: 311 m. Acumulat: 546 m. Cotxe: 123 km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem als Gorcs a les 7. Sortim cap 
a la Garriga i seguim fins a Camprodon i 
Rocabruna. Trenquem cap a Beget al 
costat d’un dipòsits de ciment anem cap a 
can França i continuem fins a la Bassa de 
Monars. Aparquem i comencem a cami-
nar a les 9 tocades, seguint una pista. 
Quan aquesta s’acaba comencem 
l’ascens per la Jaça dels Xais, fins al Pla 
de la Serra on seguim la carena de la 
Serra Llarga de Monars. Aquest tram i 
degut a les recents pluges és relliscós, 
especialment per la quantitat de fulles 
seques de la fageda. Prenem precaucions 
i arribem al Puig de les Bruixes (1.393 m) 
a les 10’20. El dia es presenta emboirat i 
el fred ens aconsella baixar i esmorzar 
arrecerats. Tenim al front en Bassegoda i 
el cim de la Mare de Déu del Mont. El 
Comanegra està emboirat. Quan repre-
nem la marxa seguim per una feixa 
inferior fins a recuperar el camí d’anada. 
A partir del Pla del Serrat seguim 
carenejant per la Serra Baixa. Trobem un 
rètol amb diverses direccions que ens 
recorda en francès que vostè està en el 
punt més alt del sud de França. En arribar 
a una clapa de neu la Neret s’hi refregarà 

diverses ve-
gades. Ens 
endinsem a la 
fageda i la 
pujada és 
considerable. 

Un grup co-
mençarà una 
carrera fins al 
cim. Els altres 
arribem al 

Comanegra 
(1.557’4 m) a 
les 12’15 h, 
on un rètol 
l’anuncia com 
el sostre co-
marcal de la 

Garrotxa. 
Després 



seguim un tram i iniciem el fort descens. Amb en Pep Comas baixem seguint les marques 
verdes i taronges que hem trobat durant bona part de la ruta. Arribem a l’aparcament a les 12’40 
h. i després d’un simulacre de democràcia per decidir la tornada. Anem fins als dipòsits i 
trenquem cap a Beget, per una singular carretera. Anem a dinar a Can Bundància d’Oix. A la 
sobretaula decidim que la propera setmana anirem fer una ruta pels voltants de Tavèrnoles, que 
passa per Savassona. Sortirem a les 7 dels Gorcs.  
Text: Josep M. Farnés    Fotografies: Joan Corbera 

 


