Puigsacalm des del coll de Ciuret
23 de març de 2022
Assistents: Karin Bruy, Pep Casas, Mercè Font, Josep M. Martínez, Esteve
Mogas, Tere Pintó, Pep Pous i Josep Roca.
Recorregut: 10,54 km Desnivell acumulat: 333 m Temps en moviment:
3h 7 min Temps total: 4 h
Cotxes: Esteve Mogas i Josep M. Martínez. 85 Km
Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de
Corró. Agafem la C-17 fins a Sant Quirze de
Besora, on parem per fer un cafè, i seguim per la
BV-5227 cap a Vidrà i Ciuret. Prenem una pista que
surt cap a la dreta, just en un revolt molt pronunciat,
i aparquem els cotxes al coll de Ciuret, una mica
abans d’arribar a la masia del Pla Traver, avui
destinada al turisme rural.
Comencem a caminar a les 9 del matí. Està força
núvol i la temperatura és de 1,5 graus, a una alçada
de 1297 m. Seguim la pista que arriba a
l’aparcament del Pla Traver, fins ens desviem
a la dreta on hi ha uns rètols que ens indiquen
el camí al Puig de Miralles i al Puigsacalm.
Seguim el camí marcat amb uns senyals de
color groc i voltem el Puig de Miralles per la
banda esquerra, ja que un filat ens impedeix
passar-lo per l’altre cantó. El camí està molt
ple de fang per les pluges d’aquests darrers
dies i ens costa esquivar-lo.

Arribem al Coll de Manter, molt a prop de la Font Corredissa, i pel prat i seguint el filat, anem fins
al Ras de les Civaderes, on hem de
passar una porta i un rètol ens indica el
camí del Puigsacalm.
Entrem en una preciosa fageda hivernal
amb clapes de neu caiguda de poc i, en
poca estona de forta pujada, arribem al
cim del Puigsacalm, a 1515 metres.
Són tres quarts d’onze del matí, ens
fem la tradicional fotografia de grup
amb la senyera estelada, i aprofitem
per esmorzar.

Fa un temps força rúfol i pràcticament no es veu gens de
paisatge a la banda de la Garrotxa. Fins i tot el proper
Puig del Llops acaba desapareixent enmig de la boira,
per la qual cosa decidim no anar-hi.
Fa fred, comença a caure alguna volva de neu i
comencem a baixar. Ho fem pel mateix camí per on hem
vingut, però com que el fang cada vegada és més
pastós, ens desviem una mica del camí i passem pels
prats que hi ha prop del Pla Traver, on hi pasturen un tou
de cavalls.

Arribem als cotxes a la una del migdia, i
anem a dinar a ca la Càndida, a Sant
Quirze. El dinar és bo i ben servit, però
ens fan esperar molta estona entre plat i
plat.
La setmana que ve anirem al Matagalls i
a Sant Segimon, des de Collformic. Ens
trobarem a la zona esportiva de Corró a
les 7 del matí.
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