
  

 Puigsacalm, Puig dels Llops i Sant Bartomeu de Covildases 
 2 de desembre de 2020 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, 

Mercè Font, Josep Mª Martínez, Miquel Maymó, Pep Pous, Josep Roca. 

 

Distància: 12,35 km Temps total: 5,30 hores Altura mínima: 1129 m Altura màxima: 1513 m 

Desnivell acumulat: 616 m+ Cotxes: Jaume Bertran, Josep Mª Martinez i Josep Roca. 72 Km. 

 

Ens trobem a les 7h del matí a la zona esportiva de Corró. Com que som 9 persones, per temes 
de la CoVid decidim anar en 3 cotxes. Anem per la C17 fins a Tona, on ens aturem a fer un cafè. 
Seguim després per la C37 en direcció a Olot, i 
sortim a Sant Andreu de la Vola. Pugem fins a la 
Collada de Bracons (1129 m), i hi deixem els cotxes. 
Són les 8,30h del matí i, tot i que fa una mica de sol, 
tenim una temperatura de només 1 grau. 
Comencem a pujar a bon ritme. Travessem una 
magnífica fageda, ara ja sense cap fulla però amb 
bell exemplars de grèvols plens de fruits vermells, 
 

  
 
passem per la font Tornadissa i el coll de 
Manter, seguim la tanca de filat fins a la 
portella, que trobem molt malmesa, deixem 
els prats de pastura, i comencem una forta 
pujada, altra vegada sota un bosc de faigs. 
 
 
 
  

 
 
 
 
Decidim anar primer al Puig 
dels Llops, a 1486 m, i hi 
arribem a un quart d’onze. 
Fem les primeres fotografies 
de grup recordant els nostres 
PRESOS POLÍTICS Fa un 
bon sol i podem gaudir de 
magnífiques vistes sobre la 
Garrotxa. El Pirineu està tot 
nevat. 
 
 



Cap a tres quarts d’onze assolim el cim del 
Puigsacalm, a 1513 m. La panoràmica, a 365º, és 
espectacular. No hi ha gaire gent al cim, només 5 
o 6 persones, a més de nosaltres 9. Tot i que fa 
una mica de vent (havien anunciat forta 
tramuntana), decidim esmorzar allà mateix. Fem 
més fotografies de grup, i comencem la 
davallada. 

 
Quan arribem als prats de pastura, abans de la 
font, deixem la ruta per on hem pujat i ens desviem 
per una pista que ens durà a l’ermita de Sant 
Bartomeu de Covildases (1150 m), una esglesiola 

romànica del segle XII, refeta el segle XV 
arran dels terratrèmols. Té un campanar 
d’espadanya molt bonic i ben conservat. 
 
Després, per un corriol amb forta pujada, 
retornem al camí que ens durà al coll de 
Bracons, on hi tenim els cotxes. Hi arribem 
cap a les dues del migdia. 
 
Tornem a dinar a ca l’Arumí de Santa 
Eugenia de Berga, perquè en vam quedar 
molt contents la setmana passada. Ens 
posen en dues taules grans, separats de la 
resta de comensals. Com sempre, molt ben 
atesos. 

  
La setmana que ve anirem a Tavertet. Ens trobarem a les set del matí a la zona esportiva de 
Corró.  
 

 
 
 
 
 
Text: Pep Casas 
Fotografies: Joan Corbera, Pep 
Pous i Pep Casas 
Mapa: Miquel Maymó 

 
 


