
Sant Aniol d’Aguja i Talaixà 
11 de desembre de 2013       

 

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

  

Distància: Projectada 12’76 Km i amb altures 13’02 Km. Temps 5’20 Desnivells: 484 m. 
Acumulat: 792 m. Cotxe: 105 Km. Ismael Porcar  i Josep Roca. 

 

Ens trobem a les 7 del matí als Gorcs. Sortim cap a la Garriga on prenem la C-17 i seguim pels 
túnel de Bracons fins a Olot on marxem 
cap a Montagut i Sadernes. Prenem la 
pista per anar al Bassegoda i degut a un 
esllavissament estan reparant-la. Al no 
poder continuar optem per anar a Sant 
Aniol d’Aguja i Talaixà. Comencem a 
camina a les 8’50 i ens permeten passar a 
peu per les obres. Observem una 
excavadora tombada al fons de la riera de 
Sant Aniol a prop del pont d’en Valentí. 
Seguim per la pista i trenquem al senyal 
que indica Sant Aniol. El pedregós camí 
avança paral·lel a la riera, que travessem a 
peu dues vegades. Pel camí trobem 
material per construcció que demana la 
col·laboració dels excursionistes. Un parell 
dels nostres carreguen material fins a Sant 
Aniol. Més endavant trobem tres operaris que arreglen el camí. Quan arribem a la presa del  
Gomarell travessem la riera per un pont penjat. Més endavant trobem un senyal que indica Sant 
Aniol sense passar per la riera i els quatre primers optem per agafar-lo. La resta segueix per la 
ruta habitual. El nostre camí segueix pujant pel bosc i ens porta directes al santuari. Hi arribem a 
2/4 d’11 i enseguida arriba la resta de companys. Esmorzem al costat de la font de sant Aniol. 
Després arrenquem cap a Talaixà. El camí puja i passa per trams aeris com el salt de la Núvia. 
Seguim fins la masia la Quera. Continuem pel GR i arribem al nucli de Talaixà. Després ens 
arribem a l’església de Sant Martí on ens fem la foto de grup. Pel camí ens hem trobat una colla 
de Sant Feliu de Codines que feien el camí a l’inversa. Després baixem directes pel corriol que 



ens porta al pont d’en Valentí. Al cap de ½ hora trobem una ampla pista. Alguns l’agafarem i ens 
retrobarem tot el grup quan volem trancar de nou pel corriol. Arribem a l’esmentat pont que 
travessem. Passem de nou per les obres i arribem a 
l’aparcament a les 2 i ¼. Anem a dinar a Can Bundància. Hi 
trobem en Ramon Codina amb una colla de caminaires. A la 
sobretaula brindem pels 60 aniversari de l’Ismael. Decidim que 
la propera setmana anem a Matagall des de Viladrau. Sortirem 
a les 8 dels Gorcs. 
Text: Josep M. Farnés  
Fotografia: Joan Corbera 


