
EL FERRAN, des d’Oix. 
 
 

Nom de la Ruta: El Ferran   

Comarca: Garrotxa Durada: 05:00 hores 

Desnivell acum.: 920 m. Quilometres: 10’570 Km 

Altura mínima: 342 m. Altura màxima: 983 m. 
 
 
Sortida/arribada:  El Pont Trencat (Oix) (360 m.).  
 
Itinerari:  El Pont Trencat (Oix) (360 m) – El Puig (412 m) – Santa Maria d’Escales (380 m) – El Maranyó 
(500 m) – Coll de la Bassa (640 m) – Balma del Corneta (576 m) – Coll de la Bassa (640 m) – Planseserres 
(778 m) – Coll de Terres (747 m) – El Ferran (983 m) – Talaixà (753 m) – Bac del Vaquer – Grau d’Escales per 
el Pas dels Lliberals (425 m) – El Puig (412 m) – El Pont Trencat (360 m). 
 
Descripció:  Des de Oix, agafem la carretera a Baget, al cap de 750 metres, deixem la pista asfaltada i seguim 
recte per la pista cap a Can Pei, deixem primer una granja a l’esquerra i més tard el mas de turisme rural de Can 
Pei, a partir d’aquí la pista nomes es apte per vehicles 4x4. Seguim la pista que ressegueix la riera d’Oix, 
passem el Pont Trencat, desprès del pont la pista gira a l’esquerra, aquí podem deixar el 4x4. 
Un corriol segueix recte al cap d’una estona deixem un corriol a la dreta, travessem la riera de Baget, tot seguint 
les fites el corriol s’enfila fins el collet del Puig (412m), a l’esquerra deixem el corriol que utilitzarem per la 
tornada que be del Pas dels Lliberals, seguim recte en direcció a Santa Maria d’Escales que ja veiem al fons. 
Petita església amb un refugi, el camí segueix per les feixes superiors per uns alzinars fins arribar al Mas del 
Maranyó (500 m) abans hem deixat corriols a l’esquerra (ens portaria directament al Coll de Terres), com que 
nosaltres volem visitar la Balma del Corneta, tenim que anar just al costat de la casa i des d’aquí enfilar-nos per 
les feixes en direcció Est durant uns 5 minuts, un corriol segueix pujant fins el Coll de Terres, nosaltres girem a 
la dreta, seguim unes fites, el camí va pujant suament fins el Coll de la Bassa (640 m), cruïlla, nosaltres agafem 
el de la dreta que baixa, al cap de uns 8 minuts de seguir les marques vermelles, un corriol a la dreta, amb una 
creu vermella (590 m), en indica que hem de deixar el camí per baixar amb dos minuts a la Balma del Corneta 
(579 m). Refem el camí fins el Coll de la Bassa (640 m), agafem el corriol de la dreta que passant per 
Planseserres (778 m) comença a baixar fins el Coll de Terres (747 m), cruïlla de camins, a l’esquerra 
directament al Maranyó, a la dreta al Pont d’en Valentí per el Grau de Sadidorta, nosaltres seguim recta primer 
per un corriol i poc abans d’arribar al cim passem per un pedregam entre boixos, assolim el cim (983 m). 
Desprès de gaudir de les vistes, reculem uns 25 metres i seguim el corriol de l’esquerra que comença a baixar 
decididament, hi ha un parell de passos que cal anar en  compte, en menys de mitja hora arribem a Talaixà, Des 
d’aquí podem anar a molt llocs, entre d’altres, a Sant Aniol per el Salt de La Núvia, al pont d’en Valentí i 
Sadernes, Sant Marc i el Comanegre. Nosaltres agafem el GR que queda a la nostra esquerra que baixa fins 
Hortmoier per el Mas El Vaquer, baixem durant uns 5 minuts, el GR gira a la dreta, un corriol amb marques 
vermelles segueix recta, aquest es el camí que hem decidit, el primer tram es un mica perdedor, però el camí es 
fa mes evident mes endavant, passem per sota la cresta del Ferran, baixem sense pausa fins a la Vall 
d’Hortmoier, cruïlla, girem a l’esquerra, aquí comença el Pas dels Lliberals, únic camí per anar a Oix abans de 
fer la pista, el camí passa por damunt de la riera de Baget, acabat el grau d’Escales, el camí gira a l’esquerra tot 
planejant fins el collet del Puig (412 m), des d’aquí tornarem al Pont Trencat per el mateix camí d’anada. 
 
GPS:  Trak real.  
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