
Puig de les Bruixes i Comanegra  
4 de maig de 2016 
 
Integrants: Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Oranias i Josep 
Roca. 
 
Distància projectada: 7’5 amb altures: 7’7 Km.       Temps: 3’35 h      

Desnivells: 315 m. Acumulat: 415 m.                                 Cotxe:  125 km.  Josep Roca 
 
Ens trobem a les 7 del matí a Llerona, 
direcció a la C-17 cap a Ripoll, parem per 
prendre un cafè, seguim direcció a 
Camprodon i Rocabruna al sortir del poble 
deixem la carretera per una pista de terra 
amb un dipòsit molt gran de ciment , anem 
direcció a Can França i continuem fins a la 
bassa de Monars, aparquem el cotxe. Fa un 
dia esplèndid, sol, molta llum, molt bon 
temps per fer muntanya. 
Comencem a caminar a les 9,10 anem pel 
camí ample fins al collet de l’Orri, aquí  



trobem un sender amb marques taronges i 
verdes  molt ben marcat, amb pujada tirem 
cap a la serra Llarga de Monars, anem fent 
camí fins al Portell de Donantic, un esforç 
més i ja som al cim del Puig de les Bruixes, 
1.393 m no gaire alt però té unes vistes de 
360 graus fantàstiques cap a la Garrotxa i el 
Canigó, veiem tot el Pirineu fins i tot el mar. 
Esmorzem,  ja són tres quarts d’onze i el lloc 
és idíl·lic. 
Iniciem el descens amb unes vistes  del 
poblet de Monars als nostres peus i l’ermita 
de Sant Sebastià de Monars. Desfem el camí 

fins al Coll i ens creuem amb una colla de caminaires d’Olot són deu,  vuit homes i dues 
dones fem una petita xerradeta i seguim per la Serra Baixa. Deixem el corriol a 
l’esquerre,el que ens portaria al cotxe, per encarar el segon cim del dia el Comanegra 
sostre comarcal de la Garrotxa, les marques taronges i verdes no les deixem i la pujada 
és forta, fent-nos suar de valent. Ens trobem un rètol que ens indica  que som a França i 
(Vous etes au point le plus au sud de France) Canigó 19 km  Hendaye 367 km.  Fa la 
seva gràcia. Ja falta poc per fer el cim seguim pujant fins el cim del Comanegra 1.557 m 
més alt, menys espectacular. Fem les fotos amb el mòbil, ens fem un selfis del grup, 
apliquem les noves tecnologies. Ja veiem el cotxe i baixem seguin les marques pel dret, 
ens trobem un ramat de cavalls pasturant amb una tranquil·litat  envejable.  
Sortida molt bonica en part per la sort que hem tingut amb el temps, a tres quarts d’una 
ja arribem al cotxe molt satisfets.  
Entre tots decidim anar a dinar a Can Repunxó de Sant Joan de les Abadesses. Dinar 
molt bo,  amb la qualitat i la quantitat de sempre. A la sobretaula decidim que el proper 
dia 18 de maig anirem al Congost de Mont-Rebei . 

La propera setmana anirem a 
La Tossa d’Alp des del Coll 
de Jou. Sortirem a les 7 h de 
Llerona. 
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