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EL TALLÓ

Coll Sagordi-Pujants de 
Llonganya-Collada del 
Faig-Talló-Resclusanys-
Coll Sagordi

En aquesta zona s’observen molts corriols amb bestiar 
que pastura per la zona i els va creuant. Si deixem 
l’itinerari i seguim en direcció oest durant uns 150 
metres, podem anar a veure la font de Resclusanys.
Tornem enrere i seguim pel recorregut marcat: durant 
un petit tram coincidirà de nou amb Itinerànnia, fi ns que 
anirem cap a l’esquerra i deixarem el camí marcat per la 
xarxa de senders.

Uns metres més endavant, deixem una casa a mà esquerra. 
Es tracta d’una de les cases de l’Alta Garrotxa situades a 
més alçada, la casa de Resclusanys.

Arribarem a la collada de Resclusanys, on seguirem  en 
direcció a l’àrea de Pera.

Travessem una tanca metàl·lica de color verd i recorrem 
per boscos de roure martinenc i faig. Caminem per una 
pista fi ns que trobem un corriol que baixa decididament 
per l’ esquerra. L’agafem i el seguim fi ns que tornem a sortir 
en una pista. Girem a la dreta. Seguim per la pista fi ns que  
arribem a la collada del Cortal, on seguirem cap a Pera.A 
partir d’aquí,  el camí de tornada a Pera és el mateix que 
havíem fet a l’anada: passarem pel coll Sagordi i seguirem 
fi ns a l’inici de la ruta.

LA SENYALITZACIÓ

La senyalització que trobareu per seguir aquestes rutes és:

A l’inici/fi nal de la ruta: una banderola que indica el nom 
de la ruta i punts d’interès que anireu trobant al llarg de 
la ruta. En algunes interseccions importants trobareu 
banderoles direccionals.

Al llarg de tot l’itinerari us podreu anar guiant
amb les marques de pintura que trobareu 
pintades en el camí de color verdes i taronges.

NORMES DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL 
DE L’ALTA GARROTXA

US RECOMANEM:
Que no feu sorolls ni crits.

Que no us banyeu a les gorgues si hi ha poca aigua.

Que respecteu els animals i les plantes.

Que respecteu la propietat privada.

Que porteu els gossos lligats.

A PEU:
- Feu les excursions recomanades.

- Aneu ben calçats, porteu aigua i menjar.

- Prepareu la ruta amb antelació i porteu el mapa.

- Gaudireu més dels camins si feu les excursions a la primavera i a la tardor.

- A l’estiu comenceu a caminar aviat, ja que al migdia fa molta calor.

AMB COTXE:
- Circuleu a menys de 20km/h per les pistes.

- No circuleu fora dels camins ni camp a través.

- Podeu fer dues rutes molt interessants:

  · La ruta d’Oix a Beget

  · La ruta al Monestir de Sous i al Santuari del Mont

ESTÀ PROHIBIT:
Fer foc.

Acampar.

Llençar escombraries. Us informem que no hi ha servei de recollida.

Banyar-se al Gomarell.

RECORDEU:
- Que l’escalada està regulada en tot l’espai.

- Que per fer descens de barrancs, heu de fer la corresponent 
notifi cació al Consorci.
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FITXA TÈCNICA

Temps: 5h 10 min.
Distància en kms: 13,5 kms
Alçada màxima: 1.264 m
Alçada mínima: 741 m
Di� cultat: Mitja-Alta

DESNIVELL ACUMULAT
En pujada: 1.113 m
En baixada: 1.113 m

XARXA ITINERÀNNIA
ITINERARI 6
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L’ITINERARI

APROXIMACIÓ EN VEHICLE:

Per iniciar l’itinerari ens hem de dirigir a Pera, que es troba a 
mig camí de la carretera que uneix Oix amb Beget.

Podem deixar el vehicle a l’aparcament que hi ha a l’entrada 
del nucli, i que coincideix amb l’inici de l’itinerari.

DESCRIPCIÓ:

Des de l’àrea de Pera, cal creuar el prat que hi ha a l’altre 
costat de la carretera i seguir la carretera Oix-Beget fi ns a 
trobar un camí a mà esquerra, fi ns a la casa dels Masos.

Durant tot aquest tram trobarem les marques de l’itinerari, 
verdes i taronges, i també les de la Xarxa Itinerànnia, de 
color groc.

Cal seguir aquest camí fi ns a arribar al coll Sagordi, on 
seguirem la direcció cap al Talló. Al cap d’uns cinc minuts, 
arribarem a una altra collada, la del Cortal, on també 
seguirem la direcció cap al Talló.

Aquest camí, que s’enfi la en sentit sud-oest, segueix 
pujant fi ns a arribar a la cruïlla amb la pista de Resclusanys-
Llonganya. En arribar a la cruïlla, anirem cap a la dreta, 
seguint les marques.

A uns 300 metres, a l’esquerra, apareix una pista, que 
seguirem durant una mica més d’un quilòmetre. Tota 
aquesta zona s’anomena pla del Talló.

El camí tomba a l’esquerra, on arribem a un punt molt 
eixarrancat pel pas de les vaques i l’aigua. En aquest punt 
deixem les marques grogues i només seguim les verdes 
i taronges, i seguim cap amunt en direcció al cim de la 
muntanya.

Durant el camí d’ascens,  ens trobem una àrea dominada 
per grans fajos, on en destaca un dels més gruixuts de 
Catalunya, amb un diàmetre de tronc d’1,70 metres i una 
volta de canó de més de cinc metres.

Al cim i a les vessants del Talló, hi trobem prats humits de 
pastura, amb taques de bosc de pi roig i faig.
És un bon punt per fer una parada abans de continuar 
amb la caminada. 
Seguim pel caire del cim, com si anéssim en direcció al 
puig Ou, fi ns que enllacem amb el caminet que baixa cap 
a la collada.

El Talló, situat a l’oest de l’Alta Garrotxa, entre la vall del Bac i la vall de Salarsa, 
és una muntanya molt representativa d’aquest Espai d’Interès Natural.

Al cim del Talló, en un dia clar, s’observa des del Canigó, al nord, � ns 
al Montseny, al sud; la Mare de Déu del Mont a l’est, i � ns a Peguera 
(Berguedà), a l’oest.

Durant el recorregut es poden observar les comunitats vegetals més 
comunes de l’Alta Garrotxa: l’alzinar muntanyenc, la roureda de roure 
martinenc, la fageda, la pineda de pi roig i els prats humits de muntanya.
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