Oix - Montpetit
31 de març de 2010
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Josep Maria Farnés,
Carme Guri, Josep Oranias, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume
Ventura
Distància: projectada 13’41 Km. amb altures 13’37 Km. - Temps 5’04 h.
Desnivells: total 496 m. Acumulat 597 m. Cotxe: 105Km. Josep Roca i Ismael Porcar
Ens trobem als Gorcs a les 7 del matí.
Som puntuals i marxem cap a la
Garriga. Prenem la C-17 i a l’atura de
Vic trenquem per la C-37, anem cap a
Olot pel túnel de Bracons i seguim per
la carretera que passa ran de Castellfollit de la Roca fins a Oix. A les 8’30
hores aparquem a la plaça de sota
l’església romànica. Prenem una pista
asfaltada en direcció a Toralles, que
seguim fins al cementiri d’Oix. Des
d’allà divisem el Montpetit i el Montmajor que són l’objectiu de la nostra
excursió. Deixem l’asfalt i seguim per
una pista de ciment, que baixa per
creuar la riera d’Oix i passa pel càmping dels Alous. Travessem una tanca
de les finques de Pineda i la Ferreria.
Trobem senyals grogues que ens
indiquen el camí a seguir. Enfilem un
corriol, que es converteix en torrent
sec que ens porta a Pla Sapell (670
m) i prenem un corriol costerut que
ens duu al cim del Montpetit (898 m)
on a les 10’15 h. parem a esmorzar.
Gaudim de les vistes del Montmajor,
el Comanegra i el pic de les Bruixes,
així com el Bassegoda i en la
llunyania els Pirineus, amb el Canigó cobert de boires. Des del cim agafem un corriol
de baixada ben fresat que ens porta al veïnat de Toralles. A partir d’aquí agafem el
GR-1 en direcció contraria a la que havíem de prendre. Després d’un bon trajecte ens
adonem que ens allunyem de la masia La Costa, per on hem de passar, i optem per
seguir un camí planer que suposem ens hi conduirà. Al passar el torrent observem un

abeurador. Segurament havíem de pujar a la feixa de
dalt, tal com el terra gastat ens indicava. Seguim per
un camí molt abandonat i que ens obliga a trampejar
esbarzers i matolls. Passem per sota mateix de la
masia i una mica abans d’arribar a Toralles ens adonem de l’error. Després d’una encertada reflexió
optem per retornar pel GR-1 cap a Oix, i deixar el
Montmajor per una propera ocasió. Prop de les corts
de Toralles descobrim el camí correcte, que havíem
d’haver agafat per pujar al Montmajor. Ja és massa
tard, doncs no ens dóna temps. De retorn anem per
una pista ampla i planera que passa per davant de
cal Quic i més endavant la casa del Forn. El
capdavanters prop d’Oix deixen el GR-1 i es desvien
donant la volta pel cementiri. A la 1’37 hores arribem
a l’aparcament.
Volem anar a dinar a Santa Pau, però el reclam dels
nombrosos cotxes aparcats al davant del restaurant
Can Bundància de Montagut ens fan canviar de
plans. Entrem i trobem un men-jador ple
i ens entaulem al de l’entrada. Ens
atenen i sortim contents de l’aposta.
Decidim a la sobretaula que el proper
dimecres sortirem a 2/4 de 8 del
Ramassar, per anar de Llafranc a
Tamariu. De retorn parem a l’agrobotiga
Verntallat d’Olot on diversos membres
de la colla s’hi aprovisionen de
productes de la terra.
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