
Puigsacalm des de la collada de Bracons  
26 de gener de 2011   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Josep 
Oranias, Josep Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 12’58 Km.amb altures 12’86 Km. Temps 4’58 h 
Desnivells: total 391m. Amb altures 554 m.  Cotxe: 70 Km. Josep Oranias - Josep Roca 
 

Ens trobem als Gorcs a les 7 del matí i 
marxem cap a la Garriga per agafar la 
C-17. En sortim a l’altura de Manlleu 
per prendre el túnel de Bracons, que 
deixem a sant Andreu de la Vola per 
agafar la carretera que va en direcció a 
Joanetes. Al passar per la collada de 
Bracons hi aparquem. Al voltant de les 
8 del matí comencem la caminada 
tradicional cap a Puigsacalm. Trobem 
uns senyals grocs i blaus i vermells 
que ens indiquen que hem de superar 
una penya rocosa arran de la 
carretera. El camí és un corriol molt 

fressat que puja lleugerament i s’endinsa per una fageda, que quasi ens acompanyarà 
durant tot el trajecte. Quan arribem a la Collada de Sant Bartomeu seguim les senyals 
esmentades i travessem el petit cordill que fa de tanca. Seguim pel sender que ens 
portarà a la Font Tornadissa. Durant la caminada hem trobat glaçat amplament la 
vegetació i alguns apostaven que trobaríem la font gelada. Cal dir que malgrat el 
termòmetre marcava 6 graus sota 
cero, aquesta font rajava amb 
normalitat i no s’havia gelat. En canvi, 
pel camí hem trobat tolls comple-
tament gelats. Quan arribem als prats 
dels rasos de Menter divisem el San-
tuari de Bellmunt i iniciem l’ascens al 
pic, després de passar pel Collet de 
Clivillers. Arribem al Puigsacalm 

(1.514 m) a ¾ de 10, i parem 
arrecerats per esmorzar. Com que 
anem molt d’hora ens arribem al Puig 
dels Llops (1.486 m) on hi arribem a 
les 10’24 h. El dia és prou clar però la 
boira ens amaga la vall, malgrat 
podem observar la poca neu dels 
Pirineus i el singular Pedraforca. Deci-
dim anar a l’ermita de Sant Bartomeu 
de Covildases. Quant tornem a passar 
el rasos de Manter en direcció al Pla 
Traver ens despistem. Al cap d’una 
estona ens adonem que el camí no 
ens porta a la Font Tornadissa, on 
havíem d’agafar el camí correcte. 



Optem per seguir, tot pensant que ja trobarem el camí que porta a l’ermita, però per 
accedir-hi hem de 
pujar i baixar 
diversos des-nivells 
i anar camps a 
través. Quan tro-
bem el camí cor-
recte passem per la 
font de Sant Barto-
meu i a ¾ de 12 
arribem a l’església 
romànica de Sant 
Bartomeu de Covi-
ldases (1.145 m) 
del segle XII. 
Aquesta té una sola 
nau de canó i un 
absis semicircular 
ornamentat per arcs 
llombards, amb un 
robust campanar 
d’espadanya cobert de lloses. Després seguim per un ample camí en direcció a la 
collada de Sant Bartomeu. Dubtem en una cruïlla, però seguim les indicacions d’una 
ruta. A mida que el camí puja, aquest es complica. Gran quantitat de fulles seques i 
branques ens mostren que no s’utilitza gaire. Després amb el mapa observo que l’altre 
camí és l’utilitzat i ens hagués conduït millor al destí. Quan recuperem el sender de 
tornada el seguim fins a l’aparcament. Al voltant de la 1 h. arribem a la collada de 
Barcons. Com sigui que en Josep Oranias ha de retornar tot seguit, optem per anar 
directes a les Franqueses. La resta anem a dinar al restaurant Llerona, al costat de la 
gasolinera. A la sobretaula decidim que la propera setmana anirem al Basegoda des de 
Sadernes, sempre que el 
temps ens ho permeti. 
Sortirem a les 7 h. dels 
Gorcs.  
 
Text: Josep Maria Farnés 
 
 Fotografies: Joan Corbera  


