Puig de les Bruixes i Comanegra
8 de juliol de 2020
Assistents: Isabel Alcalde, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè
Font, Carme Guri, Toni Manuel, Josep Mª Martínez, Ismael Porcar, Pep
Pous, Josep Roca.
Distància: 8’35 km Temps total: 4,30 hores Temperatura:16 graus+ Altura mínima 1224m+
Altura màxima: 1537m+ Desnivell acumulat: 460m+ Cotxes: 120 Km, Josep M. Martínez,
Josep Roca i Pep Casas.
Ens trobem a les 6 del matí a la zona esportiva de Corró de Vall, sortim en direcció a la C-17 cap
a Ripoll, i seguim en direcció a Camprodon i Rocabruna. No parem a fer el cafè, perquè trobem
tancats els bars de Sant Joan i més endavant no n’hi ha cap que ens vingui de camí. Passat el
poble de Rocabruna deixem la carretera per entrar en una pista de terra que surt a l’esquerra cap
a can França. La pista és força bona, però ens encallem una estona per una màquina que hi està
treballant. Continuem fins a la bassa de Monars, on
deixem els cotxes. Són dos quarts de 9 del matí i fa
una agradable temperatura de 16 graus, encara que
amb un cel força tapat per núvols baixos.
Comencem a caminar per un camí ample fins al
collet de l’Orri, després baixem per un sender molt

ben marcat amb senyals taronges i verds, i ens
aturem a collir un clapet de rossinyols que hem
trobat ran del camí. Seguim cap a la serra
Llarga de Monars, i anem fent camí fins als
abeuradors de Monars, on hi contemplem uns
quants exemplars petits de tritó jaspiat. Continuem per encarar la pujada fins al mirador de
Callarès, amb vistes a la Garrotxa, que no podem contemplar gaire a causa de la boirina; grimpem
per una roca amb l’ajuda d’unes cadenes, i seguim cap al cim del Puig de les Bruixes (1393 m),
on arribem a les 10 i 10 minuts i ens fem les
primeres fotos de grup. Esmorzem una mica
més avall.

Iniciem el descens en direcció al
Comanegra, el segon objectiu d’avui;
passem pel Puig Antic (1393 m), i arribem
al Portell de Donantic. Travessem una
bonica fageda, amb uns bells exemplars
de faigs majestuosos, seguim pujant fins al

coll i després per la Serra Baixa. La pujada és forta i,
encara que no faci sol, fa molta xafogor. Deixem un
corriol que baixa a l’esquerra, que ens menaria
directament als cotxes, i continuem amunt. Un rètol ens
indica que som a França (Vous êtes au point le plus au
sud de France). Una mica després de les 12 del migdia
arribem al cim del Comanegra, a 1557,4 m, i ens fem la
clàssica foto de grup reivindicant LLIBERTAT PRESOS
POLÍTICS.
Ha sortit una mica el sol, però no pas prou per veure el Canigó, que no és gaire lluny. Com que de
dalt estant sí que es veuen els cotxes, baixem una mica “campi qui pugui” perquè no hi ha camí
senyalitzat, i en menys de mitja hora arribem als Triadets i a la bassa de Monars passant per on
pastura una bona pila de vaques.
Tot i que s’havia quedat de portar
el dinar de casa, alguns membres
del grup no ho havien entès i no
han portat la carmanyola. No ha
costat gaire convèncer a tothom
d’anar al restaurant, i decidim anar
al Mas Repuntxó, a Sant Joan de
les
Abadesses.
Hem
hagut
d’esperar fins a quarts de quatre
de la tarda (per fer temps hem fet
una cerveseta a Rocabruna i n’hem
visitat l’església), però hem estat,
com sempre, molt ben atesos.
La propera setmana anirem a Roca Colom, des de Vallter, per la portella de Mentet. Ens trobarem
a les 6 del matí al Poliesportiu de les Franqueses, i portarem, aquesta vegada sí, carmanyola per
dinar.
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