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Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Miquel 
Maymó, Ismael Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, 
Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distància: Projectada 11’43 Km i amb altures 11’66 Km. Temps: 4’28 Desnivells: 358 
m.  Acumulat: 538 m.  Cotxe:. 72 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem a les set del matí als 
Gorcs, per anar al Cap del Verd, cel 
cobert, ha ploviscat, la previsió del dia 
dolenta, ràpid canvi d'opinions, com 
també de proposta, optem per anar al 
proper Puigsacalm i si plou, almenys 
és més proper. 
En arribar al Coll de Bracons, la boira 
humida i fresca ens envolta, no ens 
espantem, roba de pluja i anem-hi. 
Pugem cap a la Collada de Sant 
Bartomeu, per continuar cap a la Font 
Tornadissa, pel camí saludem un parell 
de salamandres, la boira a trams ens 

envolta amb una 
foscor molt densa 
sota els faigs, en 
superar la Font i 
entre la boira i mala 
interpretació del 
pendent, ja ens tens 
en direcció equivo-
cada, s'acaba el 
pendent amunt i 
comencem a baixar, 
primer indici que 
anem malament, al 
poc tram veiem uns 
rètols ens hi 
arribem, ens trobem 
al Coll de Manter, 
ràpidament fem 
enrere i pels Rasos 
de Manter, arribem 
al Ras de les 
Cibaderes, en 
aquestes a escam-
pat un xic la boira i 
ens facilita la 
orientació, creuem 
la porta i seguim per 
en poc temps 
arribar al cim de 



Puigsacalm, la visió 
gairebé nul·la, ara veiem, 
ara no veiem, de la 
Garrotxa com si no 
existís, després d'esmor-
zar i fer la foto en 
marxem doncs a més fa 
un ventet fi que dona una 
sensació de fredor d'allò 
més.  
Anem cap el Proper Puig 
dels Llops, seguim amb el mateix panorama, retornem cap el 
Ras de les Civaderes i avall, tan avall que ens passem del 
trencall de la Font Tornadissa, baixem per el torrent següent, fins 
que trobem un camí travesser que ens porta directament a la 
Font, d'ací sense més problemes fem cap al Coll de Bracons.  
Ràpidament hi ha acord, anem a dinar a Santa Eugènia de 
Berga a Cal Arumí, on som atesos amb la seva proverbial 

amabilitat i bona 
taula, a la sobretaula 
decidim per la 
propera setmana 
anar al Pic de 
Bastiments i el Prat 
de Bacivers, hora de 
trobada a les set als 
Gorcs. 
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