Sant Julià del Mont – Sant Abdó i Sant Sénen
des de Santa Pau
(08/12/2009)
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Cruïlla de carreteres que està a uns 100m de la casa de la Boixeda
(499m). Si mirem en direcció nord tenim un marge de greda a davant
amb tres carreteres per escollir. A la nostra esquena hi ha la carretera
asfaltada per on hem vingut.
La carretera de l’esquerra ens portaria a la Boixeda i serà per on
tornarem. La de la dreta porta a Campells. Nosaltres seguirem la del
mig que porta a la casa de l’Aulet.
Comencem a caminar tot seguint la pista terrera que porta a la casa.
L’Aulet (530m).
Passem per l’era de la casa i voregem la casa pel costat dret, fins a
trobar una portallera que caldrà obrir.
El camí passa per una zona on hi ha unes aulines grans i segueix trams
per on baixa l’aigua en època de pluges.
Trobem marques grogues com a senyals principals i també alguna de
blanc-verda més antigua.
El camí poc a poc va sortint del bosc per seguir una carena que ens farà
gaudir de bones vistes.
Mirador (611m). Parada de 10 minuts.
Durant la caminada trobem diversos miradors que ens permetran veure
tota la plana de Santa Pau.
Coll (718m).
A la dreta d’aquest coll trobem les marques d’un camí que venen del
coll de l’Alguer.
Trobem alguna marca taronja.
Coll Satrapa (750m).
Parada de 35 minuts per esmorzar.
Aquí tornem a trobar tres camins. El de la dreta seguint la carena que
ens portaria a Pruan, el del mig que ens portaria als Agustins i el de
l’esquerre que és el que seguirem.
Continuem guanyant alçada ara en direcció oest.
Cruïlla del camí amb una pista (874m)
Aquesta pista cap a la dreta ens portaria també a Sant Julià del Mont,
però nosaltres l’atravessarem perpendicularment i ens enfilarem tot
seguint les marques grogues que també ens portaran a Sant Julià però
per la carena.
Punt Geodèsic (906m).
Trobem a més de la marca geodèsica diversos pessebres i ja tenim a les
envistes l’antic monestir de Sant Julià.
Sant Julià del Mont (905m)
Parada de 30 minuts per visitar els voltants del monestir, l’interior i el
campanar.
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Bona vista de la zona de marina en dies clars que avui no podem
constatar per la calitja.
Inicialment baixarem del turó seguint un camí que va direcció nord,
però ben aviat aquest girarà en direcció sud-oest.
Tornem a seguir trams de marques taronges.
Coll abans Puig d’en Bardissa (769m).
Seguim pel costat esquerre de la muntanya, en lleuger descens.
Coll de Boixeda (674m).
Aquí deixem una part del grup descansant, ja que haurem de tornar a
passar per aquest punt.
La resta del grup seguirem una pista en direcció oest que al cap de poc
(uns 100m) deixarem per una camí que surt a la dreta de la pista i que
al principi puja fortament.
No deixarem la pujada fins a assolir el cim del Puigsacreu on hi
trobarem l’ermita.
Sant Abdó i Sant Senén (770m).
Parada de 15 minuts.
Una vegada admirades les vistes del Pirineu de Núria i Vallter al fons, i
de Tregurà en primer terme, recularem fins al coll de Boixeda.
Coll de Boixeda (674m).
Una altra vegada al coll ara agafarem el camí que baixa en direcció
sud. És un camí força xorrencat i bastant malmès per l’aigua de la
pluja.
Mentre passem pel mig del bosc seguim camí, però al cap d’uns 25
minuts trobarem la pista que porta a la casa de Lledó.
En trobar la pista seguirem cap a la dreta i continuarem baixant cap a la
Boixeda.
La Boixeda (506m).
Seguim una mica més per la pista en direcció sud i arribarem a la
cruïlla d’on hem sortit.

