Montfalgars des de Rocabruna
23 de maig de 2012
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Julià
Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: projectada 11’27 Km. amb altures 11’50 Km. Temps 4’50
Desnivells: total 654 m. Acumulat 687 m. Cotxe: 110 km Julià Pratginestós
Ens trobem a les 7 als Gorcs i
marxem per la Garriga. Prenem
la C-17 i a Ripoll anem cap a
Camprodon, i abans de Molló
trenquem cap a Rocabruna.
Després de l’església aparquem
al davant d’uns indicadors. A les
8’40 arrenquem en direcció al
Coll de d’Ares – Coll de
Vernadell. Seguim unes marques
blanques i grogues, que fa difícil
equivocar-se. Deixem la Masó a
la nostra esquerra i avancem per
una ample pista amb tres revolts
molt marcats. Trobem un senyal
de prohibit que no prenem doncs
porta a la masia el Cortal.
Seguim per la pista i hem d’avançar per terrenys enfangats. Passem pel davant de la
cabanya d’en Capelera en ruïnes. Més endavant passem per les mines de les Ferreres,
també enrunades. A partir d’aquest punt s’acaba la pista, travessem un torrent i ens
enfilem per un sender molt rocallós senyalat amb pedrons que ens porta cal Coll de
Vernadell, on contemplem el Bassegoda i el Comanegra. Hi trobem la fita fronterera núm.
520. Travessem una tanca i girem a l’esquerra per la carena. Trobem un abeurador
metàl·lic i ens desviem seguint uns senyals pintats en estaques clavades al terra. Arribem
a un pla herbat, on veiem el Canigó amb el cim ennuvolat. La pujada avança entre dos
filats i el camí ens porta al cim de Montfalgars (1.611 m). Hi arribem tocades les 11h i
parem a esmorzar voltat de pins i sense cap mena de vista. Reprenem el camí cap a Coll
d’Ares. En sortir del bosc i sota unes línies d’alta tensió, tenim un magnífic panorama que
va del Costabona al Canigó i ens hi fem la foto de grup. Baixem directes a Coll d’Ares i
després del bar, trobem dues pistes, prenem la de dalt que planeja per un agradable
pista. Quan arribem a un gran revolt, que a més puja, prenem després d’unes
indecisions, un corriol que baixa directe, per cert molt brut d’esbarzers, gòdues i rosers

silvestres. Passem per un pla herbat on divisem el
Comanegra, Puigsacalm, Taga i Serra Cavallera.
Arribem al pla de les Canameres i seguim pel
costat d’un filat. A partir d’aquest moment hom
comença la recol·lecció de cama-secs. Seguim
per un camí, que trenca a la dreta per anar a
trobar la pista que hem seguit de pujada. Arribem
a Rocabruna a 2/4 de 2 h. Anem a visitar l’exterior
de l’església de Rocabruna. Decidim anar a dinar
a Can Baral·la de Sant Pau de Seguries. A la
sobretaula acordem que la propera setmana
anirem al Puigsallança. Sortirem a les 7 dels
Gorcs.
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