
Sortida de tardor al Puigsacalm (1.515m) Garrotxa 

Data: diumenge 05 de octubre de 2014 

Participants (9): Maria Alías, Toni Coll, Lluís Díaz, Joan Gassol, Pili Inostroza, 

Montse León, Joan Marquès, Dani Ros, Amèlia Salvat. 

Hores totals: 6 Desnivell acumulat: 529m 

Aquesta sortida substitueix enguany el nostre clàssic Tomb de tardor anual. 

Encara que la previsió meteorològica no era favorable, ens vam arriscar i la 

vam encertar. A les 7 del matí pugem amb els cotxes fins l'Eix transversal, Vic, 

C17 i la C37 que connecta amb Olot travessant per sota el coll de Bracons. 

Abans d'entrar al túnel hi ha una sortida marcada com a Sant Andreu de la 

Vola, allí agafem l'antiga carretera BV-5224 fins el capdamunt del coll, a 1.132 

metres.  

  

Són gairebé les 10 del matí quan comencem a remuntar el sender 

perfectament marcat i senyalitzat que surt del mateix coll superant un ressalt de 

pedra. S'endinsem en un ufanós bosc caducifoli on la fageda és majoritària, tot 

i que el canvi de color tardorenc encara no és molt patent. El terreny és obac i 

rellisca per les darreres pluges, anem guanyant alçada sense presses fins el 

coll de Sant Bartomeu. Els indicadors assenyalen el camí, trobem algú que 

baixa corrents del cim, és una zona bastant freqüentada a la tardor per 

boletaires i excursionistes.  

  

Anem resseguint un sender ampli i clar que puja entre bosc fins trobar la font 

Tornadissa, amagada sota els arbres. Aquí continuem una pujada dreta i sortim 

a uns prats amb vaques, els Rasos de Manter, passem una porta pel ramat i 



fem el darrer tram entre bosc i prats fins el Puigsacalm, a 1.515 metres 

d'alçada. El cim coronat amb bloc de formigó i un antic vèrtex geodèsic, resulta 

ser la punta més destacada d'una carena d'orientació general sud-oest a nord-

est que s'aboca per l'orient amb un cingle escarpat a la plana de la Garrotxa i la 

seva capital Olot ben visible mil metres més avall. Per les altres bandes està 

cobert d'un bosc humit i de vegetació compacta, molt interessant.   

  

Les boires juguen amb els núvols però ens permeten gaudir de bones vistes i 

d'algunes estones de sol, no fa vent i la temperatura és agradable, no podem 

demanar més, nosaltres que havíem pensat anar tot el dia amb la capelina. A 

l'oest es veu lluny el santuari de Bellmunt i al sud el de Cabrera, és una zona 

molt bonica i humida, amb masies i conreus al fons de les valls. Ens ho prenem 

amb molta calma, fetes les fotos i també un mos, hi ha més gent que s'aplega, 

així que anem a visitar el proper cim del Puig dels Llops des d'on veiem a sota 

l'ermita de Santa Magdalena del Mont i després tornem al coll de Bracons pel 

mateix camí mirant de no relliscar amb el fang i les arrels humides del 

sotabosc.  

 

Al vèrtex geodèsic del Puigsacalm 


