Sadernes, Sant Aniol d’Aguja i Talaixà
23 de març de 2016
Integrants: Carme Guri, Manel Gener, Miquel Maymó, Manel
Molina, Ismael Porcar, Josep Pous i Josep Roca.
Distància projectada: 16’29 amb altures: 16’81 Km. Desnivells: 485 m, Acumulat: 842
m. Temps: 5’50 h
Cotxe: 105 km. Manel Molina i Josep Roca
Ens trobem a les set a Llerona,
amb amics i convidats ja que és
Setmana Santa i molts Ginesters
estan fora. Prenem la C-17
direcció a Vic, túnels de Barcons,
cap a la Garrotxa, Montagut i
Sadernes. Deixem els cotxes al
pàrquing indicat després de
l’església.
Comencem a caminar a dos
quarts de nou, el dia promet, sol i
cap boira. Pista ample per fer la
aproximació com manen els de
Medi Ambient, ja que aparcar més
amunt és molt, però que molt car amb denúncia inclosa. A l’alçada del pont d’en Valentí,
ja portem dos km i mitja horeta de caminar, marxem per la dreta del riu seguint els rètols,
el creuem com quatre o cinc vegades, molts equilibris i algun peu mullat. A l’apropar-nos a
Sant Aniol, trobem material de construcció que demana la col·laboració dels

excursionistes per tal de pujar-lo fins dalt. El
camí està molt ben marcat, nosaltres seguim
amunt i ens creuem amb un caçador vestit de
color taronja, amb un punyal immens, i una
escopeta a l’esquena com els indis, també
porta un gos amb un estrip a la panxa, amb
sang li deu haver fet un porc senglar.
Nosaltres arribem a Sant Aniol a les deu
quaranta cinc, portem set km, i dues hores i
quart decidim esmorzar, al costat de la font.
Reprenem la sortida cap a Talaixà, queda
força pujada, quan portem una estona
caminant ens creuem amb uns escoltes joves
d’un cau de Girona, 24 en total, 21 i 3
monitors, ells han dormit a Talaixà. Anem
pujant la caminada és bonica, arribem al Salt
de la Núvia, molt impressionant, és un tram
molt aeri i més pels que tenen vertigen.
Seguim pel GR, passem per les cases
derruïdes de Quera per arribar a Talaixà, el
refugi
està
molt
ben

endreçat, la caseta tenen un servei de begudes
fresques, tot sorprenent, arribem a l’església de
Sant Martí, fem les fotos del grup a l’alçada
màxima d’avui 755 m; en aquest moment portem
11 km i ja són la una, dos senyors que estan
treballant al refugi i arreglant cosetes ens diuen
que tenim molt tros fins arribar al pont d’en
Valentí, una horeta, i a Sadernes una hora i mitja.
Agafem per un corriol que ens porta directes al
pont d’en Valentí, tardem 50 minuts portem 15 km
i cinc hores de camí, comencem a estar cansats,
parem un moment al pont que és una preciositat.
Deixem el corriol i trobem el camí ample, als dos
km arribem als cotxes. En total hem caminat 16,7
km amb cinc hores cinquanta minuts, està molt bé
i estem contents. Els convidats els ha agradat
molt la caminada. Han resistit com valents.
Entre tots decidim anar a dinar a Can Bundància a
Oix.
Recordeu la propera setmana sortida a Caldes de
Boi, tres dies, 29, 30, 31. Sortirem a les 6 del matí
de Granollers.
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