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0.00 hores  Deixem els cotxes en el nou aparcament que han fet al poble d’Oix just 

davant just davant l’església (413m). 
 Seguim la pista asfaltada en direcció nord-est que ens portarà a passar 

primer pel costat del Castell d’Oix i després a deixar el trencall de la 
carretera de Beget a l’esquerre. 

 Continuem nord-est per pista terrera. 
0.13 hores Can Pei (394m). 
 Passem pel costat de la casa rural de Can Pei i continuem amb la pista 

que tot resseguint la riera d’Oix ens portarà a la Vall d’Hortmoier. 
0.35 hores Pont trencat (352m). 
 Deixem a la dreta el camí de la Mare de Déu d’Escales que seguirem 

de tornada i seguim cap a la Vall d’Hortmoier. 
 Al cap d’un parell de minuts trobem a la nostra esquerre el primer 

búnker de la caminada.  
Aquest búnker, segons ens comenten, podria formar part de l’antiga 
línia P de defensa dels Pirineus, ideada per en Franco. 

 Ben aviat ens trobem passant pel Grau d’Escales, l’entrada a la Vall 
d’Hortmoier.  
Ara la que tenim a la nostra dreta és la riera de Beget. 
Després de perdre una mica d’alçada trobarem uns prats a la nostra 
dreta. 

1.00 hores Palanca del Samsó (369m). 
En aquest punt deixem la pista, travessem la riera per la palanca i 
seguim el camí que enfila cap al nord i que ens portarà a passar pel 
costat de la casa del mateix nom. 
Al cap de poc el camí torna a trobar una pista que a la dreta ens portaria 
cap al Vaquer. 
Nosaltres la seguirem cal a l’esquerre que ens acostarà una altra vegada 
cap al riu. No fem cas de les marques. 
Al cap de poc deixarem la pista que ens portaria al Ripoll i a Sant 
Miquel d’Hortmoier per una pista que puja incialment en direcció nord-
est i que surt d’un trencall a la dreta de la pista actual. 
Llavors sense deixar mai la pista principal anirem pujant tot fent ziga-
zagues cap al Vilà. 

1.33 hores El Vilà de Talaixà (546m) 
  Casalot en ruïnes que té un gran xiprer a prop de la casa. 

Anem en direcció nord fins a una era circular molt maca que hi ha 
darrera la casa. 
Parada per esmorzar de 30 minuts. 
El camí per pujar cap a l’Escaler del Vilà surt d’aquesta era mateix, 
guanyant alçada ràpidament en direcció nord-est. Trobem fites 
ocasionals. 
Trobem una bifurcació del camí, seguim el que continua pujant i 
deixem el que planeja. Ara trobem algunes marques vermelles. 



2.20 hores Escaler del Vilà (679m). 
Conjunt d’esgraons irregulars que ens fan guanyar alçada també 
ràpidament. 

2.45 hores Cruïlla (791m). 
Per anar al Corral agafaríem el camí de la dreta que segueix pujant. 
Això ho farem d’aquí a una estona. 
Ara però farem una visita a la Fontica, una espectacular font que surt 
arran d’un penya-segat. 
Anem cap a l’esquerre (en direcció nord-oest) uns 5 minuts fins a 
trobar la font. 
Per trobar-la hem de sortir una mica del camí principal i enfilar-nos 
fins a quedar arran de paret. 
Després d’una petita visita a la font recularem fins a la cruïlla una altra 
vegada. 
Continuem pujant primer cap a l’oest i llavors direcció nord, guanyant 
més alçada fins a trobar una altra cruïlla de camins. 
A l’esquerre en portarà amb 2 minuts al Corral i si seguíssim en 
aquesta direcció cap a Meians o el Pas dels Lladres per pujar al Sant 
Marc. 
A la dreta ens portarà tot planejant cap a Talaixà. 

3.07 hores Corral de les Grateres (886m). 
Visita al corral que és una edificació mig a dins de la bauma, on 
suposem temps enrere també hi havia hagut bestiar. 
Reculem fins a la darrera cruïlla i ara planejarem una estona tot seguint 
primer marques vermelles i també alguna de blanca-groga. 
 El camí planeja uns 35 minuts i la intenció era agafar el camí que 
portava a les Collades de la Masó per després anar a Talaixà, però no 
hem estat atents i ens hem saltat aquest camí cosa que ens ha fet anar a 
trobar el camí que puja al Sant Marc pel pujant del Llop. 

3.45 hores Placeta abans del Cortal(964m). 
Ara estem desfent el camí habitual de pujada al Sant Marc des de 
Talaixà. 
 Comença el descens cap a Talaixà. 

3.56 hores Cruïlla per anar a les Baumes d’Uja (934m). 
4.07 hores Pla abans de la Torre (841m) 
  Seguim baixant per camí fresat cap al poble de Talaixà. 
4.22 hores Talaixà (758m). 
  Passem prop de l’església de Sant Martí (actualment en obres) i llavors
  planegem cap al refugi d’en Rodri per arribar al coll de Talaixà. 
4.30 hores Coll de Talaixà (759m).   

Comencem el descens cap a la Vall d’Hortmoier primer seguint el GR, 
però el deixarem al cap d’uns 5 minutets per agafar el camí del Bac del 
Vaquer. 
Aquest camí no és tant fresat com el que baixa pel Vaquer, però és 
força fresc i espectacular perquè tots els arbres estan plens de líquens 
degut a l’humitat. 

4.45 hores Cruïlla (600m). 
A la dreta ens portaria al Vaquer, nosaltres seguim recte (en direcció 
sud-oest). 



El camí continua amb el mateix tipus de vegetació mentre anem 
recorren el Ferran per la vessant nord. 

5.15 hores Trencall Palanca del Samsó (411m). 
Deixem el camí que va a la Palanca a la dreta i nosaltres seguim per 
l’esquerre un camí que s’enfilarà una mica. 

5.20 hores  Pas dels Lliberals (416m). 
Ens trobem en el mateix Grau d’Escales en el punt on començar el 
camí de la Cresta del Ferran. A la nostra dreta hi ha la riera de Beget, 
uns 60m més avall. 
Seguim planejant fins a trobar el camí que ens portaria cap a la Mare de 
Déu d’Escales. 

5.30 hores Coll (407m). 
Aquí seguim el camí que baixa en direcció oest que ben aviat ens 
portarà a la riera d’Oix. 
Compte que algunes vegades la riera va alta i passa per sobre les 
passeres. Per anar sobre segur i no mullar-te s’ha de passar per la 
Palanca d’Agafa l’Ase. 

5,45 hores Búnker (363m) 
  Pensem que també forma part de la línia P. 
  Ben aviat trobarem la carretera que va a la Vall d’Hortmoier. 

Seguirem cap l’esquerre cap al Pont Trencat i desfarem el camí cap a 
Oix que hem fet a l’inici de la caminada. 

6.16 hores Can Pei (393m) 
6.30 hores  Aparcament poble d’Oix (413m) 
 
   

  
 


