
Travessa: Sadernes - Rocabruna 
(22/11/2008) 

 
 

 
0.00 hores  Aparcament de l’Hostal de Sadernes, també anomenat can Galceran  

(304m). Aquest restaurant és molt recomanable per tots aquells que us 
agrada la bona cuina i busqueu una bona relació qualitat-preu. 

 Comencem a caminar per la pista de terra en direcció a Sant Aniol 
d’Aguja i a la Vall de Riu. 

 Deixem l’església de Santa Cecília de Sadernes a l’esquerre, només de 
començar. 

 Uns 600m més endavant deixarem a l’esquerre també el Molí d’en 
Galceran. 

0.15 hores Pont del Pas dels Aures (279m). 
 Abans del pont deixem a la dreta un camí que ens portaria a la cova del 

Bisbe. Continuem per la pista. 
0.25 hores Passant d’en Roca (291m). 
 Ens trobem ben bé a sota del Castell Sespasa, lloc habitual concorregut 

per escaladors. Continuem per la pista. 
0.33 hores Cruïlla de la pista amb el camí que baixa al pont de Valentí(325m).  
 Després del pont que el trobem un minut més avall deixem l’Hostal de 

Cala Bruta a l’esquerre i seguim el corriol que va pel costat esquerre de 
la riera de Sant Aniol, de fet en un punt un xic més endavant 
l’atrevessarem. 

0.45 hores Cruïlla (367m). 
 Deixem un camí que ens portaria a Sant Aniol a la dreta.  

Nosaltres seguim pujant sense deixar el camí principal. 
1.45 hores Coll de Talaixà (756m) i cruïlla important de camins. 

A l’esquerre (direcció sud) deixem un camí que pujaria fins al Ferran 
amb força pendent (compte si el terreny és humit que les patinades són 
freqüents). 
 Si seguíssim recte (direcció oest) baixaríem al Vaquer i llavors a la 
Vall d’Hortmoier.  
En direcció nord-est (dreta) deixem el GR-11 que ens portaria a la 
Quera. 
Seguim a la dreta, però direcció nord per anar cap al nucli de Talaixà, 
tot deixant el refugi d’en Rodri a l’esquerre per arribar a un prat que hi 
ha davant de l’església de Sant Martí de Talaixà. 

1.47 hores Sant Martí de Talaixà (767m). 
Molt bona vista de tota la Vall de Sant Aniol, el Bassegoda, Guitarriu, 
el Martanyà, el Ferran... 
 Parada de 40 minuts per esmorzar. 
 Voltem l’església i a darrera tenim dos opcions per seguir pujant, un 
camí més suau que surt de prop d’una casa amb marques verdes 
(aquesta és l’opció que agafarem) i un camí que guanya alçada més 
ràpidament (hi ha una creu vermella en un dels possibles 
començaments del camí). 

2.30 hores La Torre (826m). 



Després d’una pujada d’uns 10 minuts veiem una edificació en mig 
dels arbres coneguda com la Torre i tornem a trobar el camí dels que 
han pujat per l’altre camí. 

3.00 hores Cruïlla (928m). 
 Seguim a l’esquerre, tot deixant a la dreta el camí que porta al coll de la 

Balmenta i Balmes d’Uja. 
 Al cap de poca estona, el camí troba una pista que seguirem una fins al 

final. 
3.15 hores La pista s’acaba en una placeta (964m). 
 Aquí hem d’agafar el camí que puja una mica a la dreta que ens portarà 

a la casa del Cortal (marques vermelles). 
 No s’ha d’agafar el camí que segueix planejant. 
 Al cap de poca estona passarem per una portella. 
 El camí agafa direcció est i ens portarà a les feixes del Cortal. Una 

vegada a les feixes es pot pujar per la part esquerre de les mateixes que 
és el que marca el camí (tot i ser una mica perdedor) o també es pot 
anar més cap a la dreta i passar per la casa (veure camí fet amb el 
track). 

3.40 hores Safareig del Cortal (1046m). 
 Parada de 10 minuts per reagrupar la gent. 
 Continuen les marques vermelles. 
4.00 hores Pujant del Llop (1082m). 
 En aquest punt el camí és més dret i es guanya alçada ràpidament. 

Just després del pujant hi ha un bonic mirador que ens va bé per agafar 
aire, ja que estem a mitja feixa. 

 Parada de 5 minuts. 
4.15 hores Coll (1214m). 
 Des d’aquí ja veiem perfectament el puig de Sant Marc. 
 El camí ara planeja una estona. 
4.28 hores Pla d’en Quera (1205m). 
4.33 hores Pla Magre (1217m). 

El camí principal segueix una mica emboscat i sinó vigilem ens portarà 
directament al coll de Sant Marc, que és just el coll que hi ha després 
del pic de Sant Marc. 
 Nosaltres avui fem una variant per pujar al Sant Marc que és anant a 
buscar el coll de l’Arç. 
 En un punt del camí veiem que el camí es desdobla encara que no de 
manera molt clara. Seguirem el corriol de dalt. 

4.50 hores Coll de l’Arç (1282m). 
El camí en aquest tros podríem dir que no existeix, però ens ha de 
portar a un gran faig que hi ha ben bé sota el Sant Marc, des d’allà 
seguirem la carena i pujarem al Sant Marc per l’oest. 

5.00 hores Pic de Sant Marc (1334m). 
Baixarem pel camí habitual que segueix la carena del Sant Marc cap a 
l’est i llavors agafa direcció nord per anar a trobar el coll. En aquest 
punt trobem marques grogues. 

5.12 hores Coll de Sant Marc (1228). 
A partir d’aquí anem seguint la carena sense perdre alçada. El camí és 
una mica aeri en algun pas, però no té cap complicació. 



 Anem guanyant alçada poc, només en l’últim tram abans del pic 
haurem d’enfilar-nos de manera més abrupta. 

5.30 hores Pic de les Bruixes (1352m). 
Parada de 10 minuts per gaudir d’unes esplèndides vistes des del 
Puigmal al mar Mediterrani, tot passant pel Canigó i les Salines. 
A partir d’aquí seguim marques verdes i taronges. 
Seguim carenant en alguns trams en un camí que planeja bastant. 

6.30 hores Pla de la Serra (1340m). 
Deixem el camí que ens portaria a la bassa de Monars a l’esquerre i 
seguim recte. 
 Poc més endavant fem una parada de 30 minuts per dinar. 
Continuem en direcció oest i ben aviat el camí es començarà a enfilar 
per assolir el cim més alt d’aquesta caminada, el Comanegra. 
Al començament el guany de desnivell és brusc, però a continuació es 
van combinant zones que es va planejant amb petits guanys de 
desnivell. 

7.30 hores Comanegre (1510m). 
Igual com el Pic de les Bruixes les vistes són espectaculars, tot i que 
avui tenim forces núvols a la part del Pirineu. 
Parada també de 10 minuts. 
Comencem el descens, tot seguint l’allargat cim del Comanegre. 
 Seguim marques vermelles i blanques. 

8.05 hores Pla de la Primavera (1323m). 
Erròniament anomenada collada Fonda en els mapes de l’Alpina. 
Seguim carenant a estones pel costat nord  i d’altres pel costat sud. 
Comencem a trobar trams amb una gran quantitat de fulles. 

8.45 hores Cim Bordellat (1342). 
  Continuem carenant i trepitjant fulles. 

Al final de la carena fem un ràpid descens que ens portarà a un coll 
molt especial. 

9.30 hores Collada Fonda (1240m). 
9.45 hores Coll (1185). 
  També anomenat collada Fonda per l’Alpina (?) 
9.50 hores Coll del Malrem (1134m). 

Cruïlla de camins molt important en altres temps per gent que anava a 
França, que ens permet anar cap a la Sadella, el coll Roig i la Menera, o 
bé cap a ca l’Agafallops i la Menera si seguíssim camins de la vessant 
francesa. A la vegada que la vessant catalana ens permet anar cap a 
Rocabruna o Beget per exemple. 
Nosaltres seguirem cap a Rocabruna pel  collet de Bocabartella. 
El camí segueix direcció oest i les marques són ara blanques i verdes. 

10.15 hores Collet de Bocabartella (1054m). 
A partir d’aquí el camí els temps són una mica més lents perquè fem 
aquest tram del camí de fosc. 

10.50 hores Cruïlla amb carretera asfaltada (919m). 
  Trobem la carretera que va de Rocabruna a Beget. 

Seguim cap a la dreta en direcció al nucli del poble de Rocabruna que 
ens queda ja molt a prop. 
Parada de 5 minuts per reagrupar la gent. 

11.00 hores Can Tadeu (944m) 



11.05 hores Cruïlla de Rocabruna (960m) 
Petit aparcament en una cruïlla, on hi ha les bústies d’alguns veïns, que 
ve del Vilà i que va tot seguint una pista terrera cap a la Masó i al coll 
Vernardell. 
 

   
 


