Montmajor
25 de gener de 2012
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan
Corbera, Ismael Porcar, Julià Pratginestós Josep Roca i Salvador
Vilà
Distància: projectada 15’55 Km. amb altures 15’75 m. Temps 6’11
Desnivells: total 669 m. Acumulat 709 m.Cotxe: 105 Km. Josep Carbonell i Ismael Porcar
Sortim en direcció a Olot pels
túnels de Bracons i d'allí per
Castellfollit de la Roca, on prenem
la carretera que ens porta a Oix.
En aquesta població deixem els
cotxes a l'aparcament i a les 8’40
comencem la nostre ruta. Per la
carretera que porta al veïnat de
Toralles, passem pel costat de
cementiri i el càmping i seguim
endavant fins que al segon
trencall, prou ben indicat, deixem
la pista asfaltada i continuem. En
arribar a Toralles, trobem un
tancat per el bestiar, la pista
segueix per el cantó esquerra,
amb una porta, nosaltres seguim però, per la dreta i a un centenar de metres un camí
s'enfila cap dins el bosc, el seguim, aquest camí ens puja cap a la Costa. En arribar-hi
trobem l'antic mas enrunat, el voregem i seguim endavant. Els capdavanters segueixen

el camí, la resta al darrera, al poc s'encenen les llums d'alarma, ens havíem passat, avui
no portem ni GPS ni mapes, solament el coneixement de la zona i la intuïció. Com que
gairebé és l'hora, són ¾ d’11, parem a esmorzar, recapitulem i decidim fer marxa enrere,
afortunadament en uns pocs minuts trobem el camí que puja decididament cap el cim,
ara ja sens cap altre problema anem fent, ens reagrupem diverses vegades per arribar
tots al cim. Dia esplèndid, amplia visió, cap núvol a l'horitzó, s'eixamplen els cors, però la
realitat s'imposa, hem de fer el camí de retorn, així que avall va que fa baixada, sense
incidències arribem a la Costa i a Torralles. La pista de retorn es fa llarga però arribada
a Oix, són les tres de la tarda, truquem a can Bundància on ens paren taula si ens
donem pressa, hi arribem i som atesos amb la seva proverbial qualitat. La propera
sortida la planegem a Amer per tal de fer la ruta de les Ermites.
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