
Puig de les Bruixes i Comanegra (Garrotxa) 
 
Cim: Puig de les Bruixes i Comanegra.  
Data: Dimarts 10 de març de 2020. 
Participants (9): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Mª Boada, Jaume Ferran, 
José Vázquez, Josep Mariné, Pere López, Rosa Mari de Vidiella i Toni Coll. 
Inici: Basses de Monars. 
Final: Basses de Monars. 
Circular: Si 
Temps real: 03:00 hores 
Temps total: 04:10 hores. 
Desnivell: 257 metres. 
Desnivell acumulat: 470 metres. 
Distància: 8,2 quilòmetres.  
Dificultat: Fàcil. 
 
Ens trobem els nou amics a Altafulla per dirigir-nos cap a Camprodon, d’aquí 
fins a Rocabruna i anant cap a Beget, als 1,6 km, ens desviem a l’esquerra per 
una pista uns 8,5 quilòmetres, fins arribar a les Basses de Monars, on deixem 
els cotxes. 
 

 
Cim del Comanegra vist des del Puig de les Bruixes. 

 
Ens trobem als peus del Comanegra i comencem a caminar den direcció est, 
cap el Puig de les Bruixes. 
 



            
               Basses de Monars.                                    Collet de l’Orri.     
 
Al arribar al Collet de l’Orri s’acaba la pista, trobem dos camins, el nostre és el 
de sota, el que surt a l’esquera i que puja suaument és el de Mians, que passa 
pel Prat de la Serra. 
 
A partir d’ara entrem en una zona que a estones va per prats de muntanya i 
d’altres per zones boscoses, en les que es barregen l’avellaner, l’arç blanc, el 
roure, el faig i la moixera (també dita maçanera borda). 
 
El camí segueix marcat com a PR i al poc de caminar trobem una petita bassa 
abeurador. 
 
Un tros més endavant trobem les Roques de Malforat, espectacular mirador, 
des de on podem contemplar la bonica vista de la vall que davalla als nostres 
peus i que segueix el Torrent de les Valls, i sota nostre, a uns 300 metres, 
podem veure Monars i una mica més avall l’ermita de Sant Sebastià de 
Monars. 
 

            
               Roques de Malforat.                         Font del Puix de les Bruixes. 
 
Més endavant trobem una gran fita que ens indica que hi ha un camí que puja, 
a l’esquerra en direcció a la carena, fins el portell de l’Antic, nosaltres 
continuem pel mateix camí. 
 
Deu minuts més i trobem uns abeuradors de plàstic preparats pels animals, 
som a la Font del Puig de les Bruixes, i sobrepassats aquests veiem un camí 
que puja a l’esquerra en diagonal i pel que segueixen les marques del PR, 
deixem el que portem i seguim aquest marcat. 



            
                  Font i abeuradors.                                    Les Collades.         
 
Una mica més endavant som a les Collades, girem a l’esquerra i afrontem una 
forta pujada, és un camí ben traçat que puja pel mig d’un prat, curt però molt 
costerut, sembla que tens el cim a tocar, però encara es triguen deu minuts en 
fer-ho i ens deix al primer cim del dia, el Puig de les Bruixes o de Carbulé de 
1.391 metres. 
 

            
         Pujant al Puig de les Bruixes.        Arribant al Puig de les Bruixes. 
 
Des de el cim gaudim d’una vista que abasta gran part de la Garrotxa, per un 
costat, i gran part del Vallespir francès, per l’altre. Ens trobem al punt més 
meridional de França.  Aquest cim també fa frontera entre l’Alta Garrotxa i l’Alt 
Empordà.  
 
Gaudim de les vistes i aprofitem per fer un mos i recuperar forces. 
 



 
Puig de les Bruixes o de Carbulé 1.391 m. 

 
Al reprendre el camí enfilem la baixada per la cresta de la llarga Serra de 
Monars, en direcció al segon objectiu del dia, el Comanegra, ara el camí està 
marcat amb marques taronges. 
 
Poc abans de passar pel Puig Antic, davallem a l’esquerra uns cinquanta 
metres per veure l’avenc del Puig de les Bruixes, i tornem a pujar al camí de la 
carena. 
 

            
             Esmorzant dalt del cim.                 Camí de carena. 
 
Passem pel coll del Portell de l’Antic o del Donantic, sota nostre uns seixanta o 
setanta metres, podem veure la fita grossa per la que hem passat abans. 
 
El camí per la carena és fàcil i còmode, no representa cap dificultat i està molt 
fressat.  Alterna entre el costat català i el francès, tan aviat passa per prats de 
muntanya, com s’endinsa per una fageda que en aquesta època de l’any està 
nua de fulles, per sortir en un llom anomenat Pla o Prat de la Serra. 
 



            
        Avenc del Puig de les Bruixes.       Pla o Prat de la Serra. 
 
Al final del Prat de la Serra es pot decidir, si anar per la dreta seguint les 
marques verdes i vermelles, que porten al cim per la fageda de la Baga del 
Bordellat, o bé passar per l’esquerra per un camí força trillat, tots dos fan cap a 
la Jaça dels Xais, una mica abans del cim, nosaltres escollim el de la dreta. 
 
Sobre tres quarts de dues som dalt del segon cim del dia, el Comanegra de 
1.557 metres, sostre de la Garrotxa. 
 

 
Comanegra 1.557 m. Sostre de la Garrotxa. 

 
 
Les vistes cap el nord són minses, tenim la fageda que arriba fins el mateix cim, 
però cap els altres punts cardinals són impressionants. 
 
El Comanegra fa frontera entre la Garrotxa i França.  No és el cim més alt de la 
zona, el Montfalgars de 1610 metres el guanya, però aquest es troba entre el 
Ripollès i el Vallespir. 
 
Fem les fotos de rigor i sortim del cim per l’altre costat pel que hem arribat, 
seguint la cresta i les mateixes marques verdes i vermelles, fins una portella.  
En aquest punt el camí davalla a l’esquerra, abandonant la carena. 
 



            
          Portella on deixem la carena.                  Baixada fins a els cotxes. 
 
Al passar la portella cal girar a l’esquerra, buscant les marques, no s’ha de 
seguir cap a la dreta com va el camí més fressat. 
A partir d’ara seguint les marques, només cal deixar-se anar i baixar, tenim el 
cotxe i les Basses de Monars als nostres peus. 
 
Quan són les 14:30 hores arribem al cotxe donant per acabada l’excursió amb 
un molt bon gust de boca i plenament satisfets. 
 

 

 
Mapa de la zona, recorregut en color taronja. 


