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COMANEGRA I 

PIC DE LES 
BRUIXES

En sortir del bosc passarem de nou per la carena, al collet 

de Donantic, el punt més baix de la carena, i resseguint-la 

trobarem un penyal rocós que fl anquejarem per la dreta. 

Més enllà assolirem un altre rocam, per fi nalment arribar al 

pic de les Bruixes (o de Caburlé). Des del cim hi ha una bona 

panoràmica de Ribelles, Monars i Hortmoier.

Baixarem del pic de les Bruixes cap a les Collades: el camí fa 

un colze i tomba a la dreta. Trobarem un senyal que segui-

rem  en direcció a les basses de Monars.

Anirem seguint les marques taronges i verdes, baixa-

rem per un prat i anirem trobant algun arbre de tant en 

tant. Al fi nal de la baixada,  trobarem uns abeuradors 

per al bestiar. Tornarem a pujar suaument per prats fi ns 

a creuar un bosc, i passarem pel ras de Malpàs fi ns a arri-

bar al collet de l’Orri, on trobarem un indicador que ens 

dirigeix cap a les basses de Monars. Aquí deixem el camí 

i agafem una pista fi ns a arribar a les basses, de nou.

LA SENYALITZACIÓ

La senyalització que trobareu per seguir aquestes rutes és:

A l’inici/fi nal de la ruta: una banderola que indica el nom de la ruta 

i punts d’interès que anireu trobant al llarg de la ruta En algunes 

interseccions importants trobareu banderoles direccionals.

Al llarg de tot l’itinerari us podreu anar guiant
amb les marques de pintura que trobareu 
pintades en el camí de color verdes i taronges.

Bassa de Monars-
Comanegra-Pic de les 
Bruixes-Collet de l’Orri-
Bassa de Monars

NORMES DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL 
DE L’ALTA GARROTXA

US RECOMANEM:
Que no feu sorolls ni crits.

Que no us banyeu a les gorgues si hi ha poca aigua.

Que respecteu els animals i les plantes.

Que respecteu la propietat privada.

Que porteu els gossos lligats.

A PEU:
- Feu les excursions recomanades.

- Aneu ben calçats, porteu aigua i menjar.

- Prepareu la ruta amb antelació i porteu el mapa.

- Gaudireu més dels camins si feu les excursions a la primavera i a la tardor.

- A l’estiu comenceu a caminar aviat, ja que al migdia fa molta calor.

AMB COTXE:
- Circuleu a menys de 20km/h per les pistes.

- No circuleu fora dels camins ni camp a través.

- Podeu fer dues rutes molt interessants:

  · La ruta d’Oix a Beget

  · La ruta al Monestir de Sous i al Santuari del Mont

ESTÀ PROHIBIT:
Fer foc.

Acampar.

Llençar escombraries. Us informem que no hi ha servei de recollida.

Banyar-se al Gomarell.

RECORDEU:
- Que l’escalada està regulada en tot l’espai.

- Que per fer descens de barrancs, heu de fer la corresponent 
notifi cació al Consorci.
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FITXA TÈCNICA

Temps: 3h 25 min.
Distància en kms: 7,9 kms
Alçada màxima: 1.538 m
Alçada mínima: 1.185 m
Di� cultat: Alta

DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 876 m
En baixada: 876 m

L’ITINERARI

APROXIMACIÓ EN VEHICLE:

Per fer aquesta excursió necessitarem primer apropar-nos a 

Beget, poble accessible des de Camprodon (per Rocabruna) 

o des de Castellfollit de la Roca (per Oix). El camí comença 

a les basses de Monars, on podem arribar per la pista de la 

Bassa de Monars, que comença en un trencall a la dreta pocs 

quilòmetres després de Beget, en direcció a Rocabruna; per 

reconèixer el trencall, us heu de fi xar que pocs metres més 

amunt de la pista hi ha un dipòsit d’aigua.

DESCRIPCIÓ:

A les basses de Monars iniciem l’ascens cap al Comanegra tal 

com ens indica la fl etxa d’inici: arribarem a un pic inferior as-

senyalat amb una creu de ferro i seguim pujant fi ns a arribar 

al cim que està assenyalat amb un vèrtex geodèsic. Des d’aquí 

podrem obtenir una bona panoràmica, sobretot cap al sud.

Baixarem del Comanegra per l’altre vessant, i prop del cim 

hi trobarem alguns exemplars de faig molt gruixuts i rami-

fi cats.  Baixarem decididament (o en curtes ziga-zagues) i 

entrarem a la fageda de la Baga de Bordellat; el camí va pas-

sant per la carena i es decanta cap a l’obaga del Comanegra.

Arribarem al prat del Pla de la Serra, que divideix la Garrotxa 

i l’Alt Empordà,  on trobarem un indicador, i seguirem cap 

al pic de les Bruixes. En aquest tram, a més de les marques 

verdes i taronges, hi trobarem les grogues de la Xarxa de 

Senders Itinerànnia.

Deixarem de banda algun camí que baixa per l’obaga cap al 

coll de les Falgueres i seguirem els senyals.

Més enllà el camí es decanta cap al vessant sud-oest, cap 

als rasos de Monars, per sota de la mateixa carena, ocupada 

per penyes. Més endavant el camí mena al vessant obac, i 

entrarem en una fageda.

L’excursió transcorre pels dominis de la roureda de roure martinenc, 
la fageda i els prats de muntanya, i  també té per objectiu assolir dos 
dels pics més alts i emblemàtics de l’Alta Garrotxa. Durant una bona 
part del trajecte es gaudeixen de belles perspectives d’aquest espai.

XARXA ITINERÀNNIA
ITINERARI 3
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