Puigsacalm: Pujant per la canal dels Ganxos
i baixant pel coll de Bracons
(08/12/2008)
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Hostal de Dalt de Joanetes (633m). Darrera cruïlla que trobem en
direcció al coll de Bracons, que permet entrar al poble per oest. Hi ha
aparcament per diversos cotxes.
Comencem dirigint-nos cap al nucli del poble, però agafem el primer
trencall a l’esquerre a 15 de la cruïlla.
Inicialment seguim camí que porta a algunes cases veïnes, però ben
aviat trobarem una tanca i el camí després d’un petit prat s’endinsa al
bosc.
Passem per a prop d’una antiga casa de colònies.
El camí es va enfilant ràpidament tot fent ziga-zagues.
Puig Sa devesa (814m).
Continuem pujant.
Puig del Soi (1025m).
Seguim pujant. Algunes vegades fa falta fer servir les dues mans.
Al cap de poc trobem un indicador “Can Guilla” que no seguirem.
El Barret (1131m).
Coneguda pedra que porta el seu nom escrit en lletres blanques sobre
ella mateixa. La llosa de dalt de la pedra fa temps que va caure i
actualment es fa difícil distingir un barret.
Si seguim cap a la dreta trobarem una petita ferrata que ens passarà a la
part superior des d’on es podria seguir cap a la canal fosca (si seguim
recte) i accedir als prats que hi ha darrera Santa Magdalena del Mont.
Nosaltres avui seguirem cap a l’esquerre (direcció oest), tot planejant
inicialment fins a anar a trobar una altra canal, la canal dels Ganxos.
Trenquem a la dreta (1108m) per pujar cap als Ganxos.
Aquest tram hi ha diversos passos amb ferros i cables, un xic més aeris.
El camí passa tan arran de paret que algunes vegades es perd el senyal
del GPS.
Final de la canal dels Ganxos (1310m), trobem el camí que ve de Santa
Magdalena.
Coll de Joanetes o dels Ganxos (1300m).
Seguim pujant ara per un camí molt humit.
Trencall per anar al Puig dels Llops (1473m).
Ens desviarem a l’esquerre per fer cim , tot i que el camí segueix recte
cap al Puigsacalm.
Puig dels Llops (1490m).
Excel·lent mirador de la Vall d’en Bas i la zona dels volcans, tot i que
avui no faci honor a la seva condició.
Desfem el camí fins a la darrera cruïlla i seguim cap a l’esquerre al
principi tot planejant.
Haurem de fer un darrer repetjó per enfilar-nos al Puigsacalm.
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Puigsacalm (1516m).
Seguim sense veure res per l’espesa boira i ens trobem en l’altra part
del grup que han pujat des de Bracons.
Parada d’uns 20 minuts per agafar forces.
Baixarem de manera abrupta, fins a tornar trobar el camí que ve del
Puig dels Llops sense fer cim. En aquest punt hi ha una petita
farmaciola.
Ara planegem una estona tot perdent alçada poc a poc.
Deixem a l’esquerre el trencall del camí dels Burros (1435m).
Seguim el camí fresat i després d’una petita portella ens trobem en els
rasos de Clivillers.
Deixarem a l’esquerre el camí que ens portaria als Puigs Tossells, una
variant prou interessant que ens permetria arribar també al coll de
Bracons.
Nosaltres seguirem pel prat tota vora de tanca, fins al Pla Travé.
Aquí seguirem direcció oest, prat avall, i ben aviat trobarem una
desviació del camí a l’esquerre que ens portarà a la font Tornedissa.
Font Tornedissa (1302m)
Seguim el camí, ara més planer, tot deixant a la dreta el camí que ens
portaria a Sant Bartomeu de Covildasses.
Seguim planejant per un camí molt ombrívol fins que trobem una altra
tanca de filferro que haurem d’atrevessar.
Collada de Sant Bartomeu (1253m).
Cruïlla important de camins. Cap al nord podríem anar també a Sant
Bartomeu. Cap al sud-oest podríem anar al Puig de les Àguiles, tot
seguint marques vermelles. Nosaltres però seguirem cap al sud-est que
en suau descens ens portarà cap al coll final del nostre trajecte.
Collada de Bracons (1133m).

