
Talaixà 
26 de març de 2014  

 

Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i la Neret) Josep Rodri i 
Josep Roca  

  

Distància: Projectada 9’17 Km i amb altures 9’55 Km. Temps 5’01 Desnivells: 527 m. 
Acumulat: 745 m. Cotxe:. 104 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Arrenquem dels Gorcs a les 7 del matí 
i agafem la C-17, que deixem per 
passar pels túnels de Bracons. 
Travessem Olot i anem cap a 
Sadernes i parem a admirar ell pont 
de Llierca. De Sadernes eguim per 
una pista fins al 5è aparcament en el 
Comencem a 2/4 de 9 per la reparada 
pista. Observem l’excavadora 
abandonada al fons del riu. Baixem 
per travessar el pont d’en Valentí que 
ens porta a l’antic Hostal Ca la Bruta, 
des d’on seguim el camí de Talaixà. El 
deixem per pujar per un corriol a mà 
dreta amb marques vermelles. Ha plogut recentment i la vegetació ens mulla. 
Travessem una tartera i unes grans roques. Volem pujar el grau Sadidorta. Un de 
l’expedició intenta l’ascens per les cordes plàstiques. Tenim dubtes amb el terra moll. En 
arribar a la grimpada vertical optem per un camí més terrenal i renunciar anar a Santa 
Bàrbara de Pruneres. Avancem seguint els pedrons i aquests ens porten a Talaixà. 
Descobrim el refugi Rodri, que visitem. A les 11 i ¼ esmorzem al peu de l’església de 
sant Martí de Talaixà. Després optem per baixar cap a Sant Aniol d’Aguja i trencar per 
un sender. Passem per la Quera i abans del Salt de la Núvia trobem el sender que baixa 
bastant directe, travessant diverses tarteres, fins a la pressa del Gomarell. Seguim avall 



per la riera de Sant Aniol, que tenim 
al nostre costat esquerra. El camí ens 
obliga a travessar la riera per damunt 
de grans pedres. Ens en sortim amb 
bona nota. Seguim fins a 
l’aparcament on hi arribem a 2/4 de 2. 
Anem a dinar a Can Bundància d’Oix. 
A la sobretaula decidim que la 
propera setmana anem per la Serra 
de Prades des de Montblanc. 
Sortirem a les 7 de Can Vicens de 
Palou.  
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