
El Ferran des del Pont Trencat d’Oix 
29 d’abril de 2015 
 

Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Ricard Caussa, Josep 
M. Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós, Josep 
Roca i Josep Rodri  
 

Distància: Projectada 9’16-5’60, amb altures 9’34-5’80 Km. Temps: 5’22-5’06 hores. 
Desnivells: 632-314 m. Acumulat: 712-471. Cotxe: 109 Km. Miquel Maymó i Josep 
Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona. Arrenquem per la C-17 i seguim pels túnel de 
Bracons fins a Olot on marxem cap Oix..Després seguim per la carretera de Baget. 
Trenquem fins a Can Pei. Ens hi trobem un nombrós grup d’excursionistes. Continuem 
per una pista amb molta pedra fins al Pont Trencat, on aparquem. El paisatge molt 
emboirat deixarà pas a un dia prou clar durant l’excursió. Iniciem el camí a les 9. Prenem 
la direcció cap a l’església de la Mare de Déu de les Escales, per un camí que planejant 
baixa fins a la riera d’Oix que ens cal travessar. Baixa prou aigua per buscar les pedres 
que ens ajudin a 
fer-ho. Comen-
cem a pujar fins 
el Puig i anem 
planejant fins a 
la restaurada 
església de la M. 
D. de les Es-
cales, amb el 
refugi annex. 
Fem una ràpida 
visita i anem 
pujant cap al 
Maranyó. A l’ac-
cés barrat de la 
casa ens hi 
trobem l’home, 
el ruc i el gos. 
Continuem en 
direcció a Coll 
de Terres i quan 
arribem al Coll 



de la Bassa a les 11 h. parem a esmorzar. En arrencar 
Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Ricard Caussa i Josep M. 
Farnés decidim tornar i visitar abans la Balma de la Corneta. 
En Vicenç hi accedirà i la resta, des de l’espadat, 
escoltarem la seva descripció. Tornem pel mateix camí fins 
que trenquem després de la M. D. de les Escales per un 
camí que porta a la riera amb blocs de pedres més 
assequibles que l’anterior i accedim a un camí planer que 
passa per una cova. Seguim fins accedir camí d’anada. 
Arribem a les a les 2 del migdia. L’altre grup segueix el pla 
previst i agafen un corriol que passa per Plasenserres i 
baixen fins el Coll de Terres. Tot seguit segueixen les 
marques vermelles per un ascendent corriol. Passen un 
pedregam entre boixos i accedeixen al Ferran (983 m) a les 
12’39 h. Baixen per una forta i complicada pendent ajudats 
per la seva arbustiva vegetació i arriben a Coll de Talaixà, 
on prenen el GR 11 que baixa fins a Hortmoier. Passen pel 
Mas el Vaquer, el Collel i el Samsó. Travessen la riera de 
Beget per la Palanca del Samsó i agafen el PR 186 que els 
porten a l’aparcament. Ens retrobem a les 2’22 h. Anem a 
dinar a Can Bundància d’Oix i a la sobretaula decidim que la 
propera setmana anem al Cim del Pla de Pujalts. Sortirem a 
les 7 de Llerona. 
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