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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.

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DE L’EIN DE L’ALTA GARROTXA
Rectoria de Sadernes • 17855 SADERNES • Tel. 972 28 78 82 

consorci@altagarrotxa.org • www.altagarrotxa.org

El sender va paral·lel a la riera i el seguirem fi ns a creuar-la. Uns 
metres més avall, hi ha les gorgues d’en Batlle. Seguirem cap 
a ponent fi ns a creuar també el torrent de la Vinyota. El camí 
arriba a un prat d’on surt un antic camí carreter, i el seguirem 
fi ns a travessar el torrent del Saguer de Pera.

No gaire més enllà cal cercar un camí que s’enfi la a la dreta i 
deixar el camí carreter. Ens enfi larem pel corriol i més tard per 
una pista que fa ziga-zagues fi ns a arribar a la casa del Saguer.

Una cinquantena de metres cap a ponent de la casa surt un 
corriol ben fresat que al principi davalla i més tard es bifurca: 
agafarem  el de la dreta i el seguirem fi ns a trobar la font de la 
Solana del Saguer.

Seguint cap a ponent, travessarem una tartera i el torrent del 
Clot del Rebost. El camí passa pel costat d’unes penyes i el Picat, 
des d’on es pot tenir la darrera visió del veïnat de Pera.

En la següent bifurcació de camins, agafem el de l’esquerra i 
comencem a baixar. Si agaféssim el de la dreta, podríem pujar 
a Llonganya i el Talló. Travessem el rec de la Llonganya (amb 
avellaners i tells) i, sense baixar, ens enfi larem a l’altra banda, on 
trobarem el molí de la Coromina.

Al capdamunt de les escales del Molí, seguirem uns metres el 
sender que voreja la riera, per sota de la pista que arriba a la 
casa. Més tard arribem a la pista que després travessa la riera per 
un passallís i resclosa: no l’hem de travessar, sinó que seguirem 
en la mateixa direcció fi ns a arribar a cal Ferrer. Al marge de la 
riera tocant a cal Ferrer hi ha la font. Travessarem la riera per una 
palanca. A la dreta trobarem la carretera que va a la Torre, que 
deixarem de banda i seguirem fi ns a arribar a l’Hostal de la Vall 
del Bac. Fi de la ruta.

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.
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FITXA TÈCNICA

Temps: 5h 50 min.
Distància en kms: 19 kms
Alçada màxima: 799 m
Alçada mínima: 421 m
Di� cultat: Mitja-Alta

DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 1.302 m
En baixada: 1.302 m

XARXA ITINERÀNNIA
ITINERARI 2
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L’ITINERARI

APROXIMACIÓ EN VEHICLE:
Des del parador de Castellfollit de la Roca, agafarem la carretera 
cap a Oix, i prop del restaurant Can Bundància anirem en direcció 
a la pista cap a l’Hostal de la Vall del Bac, on comença la ruta.

DESCRIPCIÓ:
Des de la font de l’Hostal, cal recular per la pista, per on hem 
arribat en cotxe, fi ns a travessar un torrent. De seguida agafem 
el camí marcat en verd i taronja que surt cap a l’esquerra. La 
ruta coincideix fi ns a Oix amb el GR1 i durant tot el traçat també 
hi trobarem les marques grogues de la Xarxa Itinerànnia.

Deixarem la pista principal, que porta a la Coromina, i agafarem  
un camí ample a la dreta que, quan agafa l’orientació cap a 
llevant, puja pel serrat dels Boixos. El camí és ample i fresat. De 
vegades la roca ens fa d’escaler natural i d’altres el camí segueix 
els estrats inclinats de roca calcària.

El camí arriba al coll de Reverter, on hi ha diversos camins: cal 
agafar el del mig que mena a Toralles.

Anem caminant fi ns que arribem a l’oratori de la Costa, dedicat 
a sant Isidre. A mesura que ens aproximem a Toralles, tenim 
vistes del Bassegoda, el Montpetit i el cim del Montmajor. 
Iniciarem un fort descens a l’esquerra del caire i davallarem fi ns 
als tancats de bestiar de Toralles. Finalment  enfi larem  cap a 
una pista on trobarem  un indicador que ens marca el camí 
cap a Sant Martí de Toralles: podem fer una escapada i visitar 
l’església, si volem.

Tornarem pel mateix camí fi ns al rètol indicador i agafarem  la 
direcció a Oix, seguint la pista cap al nord. La pista davalla al 
costat d’un torrent fi ns a confl uir en diferents senders. Passarem 
pel costat de cal Quic, i ben aviat trobarem un encreuament i 
seguirem cap a Oix.

En aquest punt, si es vol escurçar l’itinerari, ja es pot agafar el 
camí de retorn cap a la vall del Bac pel bosc del Quer (vegeu 
descripció més endavant).

Seguirem en direcció a Oix, baixant per la pista que porta a la 
riera i, un cop creuat el passallís, passarem pel costat del mas 
del Forn, que deixem a l’esquerra, i anirem planejant fi ns que 
confl uïm amb el camí que va cap al cementiri d’Oix. Prop de 
la casa de Rodeja tindrem unes bones vistes del Montmajor i 
el Montpetit. La pista passa per darrere del Vilar d’Oix i després 
per un rec. Seguirem per la pista fi ns a arribar a la part superior 
del carrer Major d’Oix.

Una vegada visitat el poble, desfarem el camí de retorn a la vall 
del Bac fi ns al trencall de Cal Quic, i tornarem a sortir del poble 
per la part superior del carrer Major, cap a l’esquerra.

Una vegada som al trencall de Cal Quic, anem en direcció a la 
vall del Bac pel bosc del Quer: aquest tram no coincideix amb 
el GR, però sí que hi trobarem les marques verdes i taronges, i 
també les grogues d’Itinerànnia.
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Aquest itinerari circular comença a l’Hostal de la Vall del Bac. 
Passarem per pinedes secundàries de pi roig amb substrat de boix, 
alzinars, rouredes  i espais oberts com prats, conreus  i bosquines. 
L’excursió transcorre pel bell estret del bosc del Quer.
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