Pic de les Bruixes - Comanegra
2 de desembre de 2009
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés,
Jaume Muntan i Ismael Porcar
Distància: 6’966 Km. amb altures 7’237 Km. Temps 3’32 h.
Desnivells: total 308 m. Acumulat 454 m.
–
Cotxe: 240 Km. Ismael Porcar
Sortim dels Gorgs a les sis
tocades. Agafem la C-!7 a la
Garriga cap a Ripoll. Seguim
fins a Camprodon en direcció
a Baget i trenquem cap a
Rocabruna. Quan trobem un
gran dipòsit de ciment agafem
la pista que passa per Can
França. Hem de travessar
una porta metàl·lica que ens
porta a la bassa de Monars.
Encara seguim una mica més
enllà, fins que s’acaba la
pista, on aparquem a un quart
de nou. Al costat hi deixem
una tirolina que servia per transportar material a Monars. Trobem uns rètols indicatius.
Un assenyala cap a Maians i l’altre el Puig de les Bruixes i Sant Marc, que agafem.

Seguim un camí marcat de color verd i taronja i anem pujant paulatinament fins al Pla
de Serra, on arribem a la frontera francesa i anirem seguint vorejant la carena. Quan
passem per la part obaga el terra és molt relliscós. Està ple de fulles barrejades amb
neu. Seguim unes marques grogues que ens condueixen al pic de les Bruixes de 1393
metres, hi arribem a les 9’25 h., fem les corresponents fotos i admirem el Canigó
totalment nevat. Pel camí hem repassat
els pics. Al retornar seguim pel camí
marcat, que transcórrer per la part solei,
però l’abandonem aviat per reprendre el
camí d’anada fins al Pla de Serra. Trobem
esmorzant un grup de Sant Joan de les
Abadeses que fan el camí a l’inrevés del
nostre. Seguim pel costat nord de la
carena, que al ser obaga torna a ser
relliscós. Quan estem al coll abans de
pujar al Comanegra optem per esmorzar.
Són dos quarts d’onze. L’espai no és gaire
idoni, però està a resguard del vent.

Després
al
darrer tram
hem de fer
una
forta
pujada que
ens obliga a
prendre
atenció pel
fang amb les
fulles.
Els
arbres
ens
ajuden
a
assegurarnos i poder
pujar.
Passem sis
minuts de les
onze quan arribem al Comanegra de 1557’4 metres. És una dia clar i l’àmplia visió ens
permet gaudir-ne d’un paisatge impressionant. Observem des del Taga, Balandrau,
Bastiments i Gra de Fajol per un costat, i el Basegoda i la Mare de Déu del Mon per
l’altre. Sense descuidar el nostre Montseny. Tornem a fotografiar-nos, doncs el cim és
més important. Al baixar optem per fer el camí més directe, pel dret. Veiem
perfectament el cotxe i la bassa de Monars, però en desconeixem les possibilitats.
S’obren diversos fronts i, malgrat tothom va a la seva, les opcions ens obliguen a
retrobar-nos. Arribem a tres quarts dotze. Ens adonem que als altres excursionistes els
podíem preguntar on en aconsellaven anar a dinar. En aquell precís moment
apareixen i ens indiquen a l’Hostal de Rama de Ripoll.
Quan hi arribem trobem l’aparcament, i també el menjador, ple. Ens n’havien alertat.
Però encara tenen un forat per nosaltres. Realment cal preguntar als autòctons la seva
opinió.

A la sobretaula, mentre brindem amb cava l’aniversari d’en Jaume Muntan del passat
28 de novembre, decidim que la propera setmana anirem als Bufadors, prop de Santa
Maria de Besora. Sortirem dels Gorgs a les 7 del matí.
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