Puig de les Bruixes i Comanegra
26 de novembre de 2014
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Jaume Muntan, Julià Pratginestós, Josep
Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 7,154 i amb altures 7’332 Km. Temps: 3’55 hores.
Desnivells: 307 m. Acumulat: 475 m. Cotxe:. 123 Km. Miquel Maymó i Josep Roca

Ens trobem a les 7 de Llerona i ens alegrem de la reincorporació d’en Pep Comas a la
excursió. Arrenquem cap a la Garriga per agafar la C-17 i seguim cap a Camprodon i
Rocabruna. Trenquem cap a Beget i en arribar a uns dipòsits de ciment, prenem la pista
cap a can França i continuem fins a la bassa de Monars on aparquem. A les 9 avancem
per la pista que arriba al collet de l’Orri. Llavors comencem el sender marcat amb groc i
amb verd/taronja. Durant la nit ha plogut i el terra amb les fulles seques i el fang en
obliga a majors precaucions. El cel ennuvolat ens presenten un paisatge emboirat
singular, però amb manca de visió a certa distància. En Jaume opta per retornar als

vehicles. A partir de Pla de la Serra avancem per la Serra Llarga de Monars. Quan el
camí baixa per la cara nord avancem molt lentament i vigilant cada trepitjada per les
pastetes barrejades amb fulles. Ens en sortim prou bé. En sortir de la fageda avancem
per la carena fins al Puig de les Bruixes (1.390 m) i a ¾ d’11 hi esmorzem. En reprendre
el retorn seguim el mateix camí fins al Pla de la Serra. En aquest punt en Pep, en Josep
M. i en Vicens opten per retornar pel mateix camí d’anada. La resta segueix per la Serra
Baixa fins coronar a 2/4 d’1 el Comanegra (1.557 m). Després segueixen un tram i
baixen tot seguit fins a la bassa de Monars. Ens retrobem la colla a la 1 del migdia i
optem anar a dinar a Can Repunxó de Sant Joan de les Abadesses. A la sobretaula
decidim que la propera setmana anem a la Vall d’Olzinelles. Sortirem a 2/4 de 8 del
Ramassar.
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