Puigsacalm des de la Collada de Bracons
7 de desembre de 2011
Integrants: Ricard Caussa, Pep Comas, Josep Maria Farnés,
Jaume Muntan, Ismael Porcar, Josep Oranias, Julià Pratginestós i
Josep Roca
Distància: projectada 9’615 Km. amb altures 9’825 Km. Temps 4’10 h.
Desnivells:total 384 m. Acumulat 477 m. Cotxe: 72 Km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem a les 8 del matí als Gorcs.
Som puntuals i ens alegrem de recuperar
integrants
de
la
colla.
N’expressem la nostra satisfacció. Tot
seguit anem cap a la Garriga on
prenem la C-17 i a l’altura de Manlleu
agafem la C-37. Després seguim per
una carretera amb moltes corbes que
passa per Sant Andreu de la Vola i
quan arribem a la collada de Bracons
aparquem. Al voltant de les 9 comencem a enlairar-nos per una roca que
malgrat sembla inaccessible, la pugem amb relativa facilitat. Superat aquest primer tram,
uns senyals grocs, que moltes vegades van acompanyats de descolorits colors vermells
i blaus. El corriol és molt fressat, i majoritàriament cobert per fulles seques de faig. El
seguim amb molta facilitat. Curiosament trobem restes de gebrada durant mig matí i en
molts llocs el fang és relliscós. Quan arribem a la collada de Sant Bartomeu el camí fa
un gir i hem de travessar un pas barrat amb un cordill blau. Seguim per enmig de la
fageda, acompanyats d’alguns boixos. Quan arribem a la font Tornadissa pugem
directes als Rassos de Manter. Moment de contemplar l’ample paisatge. Sorprenen els
Pirineus completament nevats, que repassem de esquerra a dreta. També destaquem el
Pedraforca i així com l’ermita de Bellmunt. Trobem un senyal que ens indica el nostre
objectiu i travessem una tanca de fusta. Passem pel Collet de Clivillers i després iniciem
l’ascens al Puigsacalm
(1514 m). Els primers
hi arriben prop de les
11 i ens instal·lem per
esmorzar. Fem la fotografia del grup complert. En Josep Roca,
en Jaume Muntan, l’Ismael Porcar i Josep
Maria Farnés anem a
Puig dels Llops. La
resta baixen fins a la
font Tornadissa on ens
agrupàrem de nou.
Arribem al Puig dels
Llops (1486 m) a les
11’40 comentem l’esplèndid panorama amb
el dominant Canigó.
Retornem tot seguit i a

les 12 i ¼ retrobem els companys. Estan estirats al solell i amb una animada conversa,
que ens costa fer-los reprendre el camí. Quan ho aconseguim iniciem tots junts la
tornada. Curiosament la gebrada s’ha fos i ens fa un dia impressionant. Al ser un dia de
pont fa que trobem diversos excursionistes, alguns
solitaris i d’altres amb famílies complertes. Arribem a
la collada de Bracons a la 1’10. Decidim anar a dinar
a can Barri, però està tancat i anem al restaurant de
l’agrobotiga de Verntallat a Sant Privat d’en Bas. A la
sobretaula decidim que la propera setmana anirem a
Matagalls des de Coll Formic. Sortirem a les 8 dels
Gorcs. En acabat el dinar un parell visiten i
s’aprovisionen a la botiga. Retornen directament pel
túnel de Bracons.
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