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SECCIÓ DE SENDERS 
A.E. TALAIA 
 
 
 Circular nº 38   (1/4/98) 
 
Benvolguts companys/es: 
 
A principis de curs vàrem fixar un calendari de sortides i vàrem fer una previsió de les diferents etapes. En fer 
aquesta previsió ja teníem en compte que, per tal de quadrar el calendari, tres de les sortides haurien de ser 
colaterals al GR-1, és a dir, que es farien per les zones per on passa el GR-1 però sense seguir els itineraris 
marcats. 
 
La primera d'aquestes sortides ja es va fer el 23 de novembre seguint part de l'anomenada "Ruta de les 
Ermites", pels voltants de Sant Joan de les Abadesses. Les altres dues, previstes per als dies 8 de febrer i 19 
d'abril, s'havien pensat fer per les rodalies d'Oix i de Besalú respectivament. 
 
Ara bé, tot això eren les previsions i, com sempre passa, en adaptar-les a la realitat s'han hagut de modificar. 
En primer lloc, la inicial previsió de fer el trajecte Oix ÷ Sant Martí d'Empúries en només tres etapes (Oix ÷ 
Besalú, Besalú ÷ Sant Esteve de Guialbes, Sant Esteve de Guialbes ÷ Sant Martí d'Empúries) s'ha hagut de 
reconsiderar i fer-lo en quatre etapes amb la qual cosa una de les dues sortides colaterals que quedaven per fer 
s'ha de suprimir. 
 
Les quatre etapes previstes per al trajecte Oix ÷ Sant Martí d'Empúries foren 
 
 Oix ÷ Tortellà     Tortellà ÷ Serinyà     Serinyà ÷ Viladasens     Viladasens ÷ Sant Martí 
 
de les quals ja hem fet les dues primeres, el 8 de febrer i el 8 de març, respectivament. Les altres dues, és 
previst fer-les el 17 de maig i el 14 de juny. 
 
Queda per omplir, doncs, la sortida del 19 d'abril. Després de considerar les possibilitats que oferien els 
voltants d'Oix i de Besalú, finalment s'ha decidit fer la travessa Oix ÷ Talaixà ÷ Sant Aniol d'Aguja ÷ Sadernes. 
És un recorregut una mica llarg, més de 20 km, però molt interessant. Sortirem d'Oix per la pista de Baget 
que va a passar per davant del Castell i després anirem cap a les gorges d'en Xicot i el Pas del Pi. Tot seguit 
pujarem per l'antic camí del grau d'Escales o del Salt dels Lliberals fins arribar al coll de Talaixà, el punt més 
alt del recorregut (750 m). A partir d'ací seguirem el GR-11 que baixa cap a Sant Aniol d'Aguja passant per la 
Quera i els espectaculars trams del Salt de la Núvia i del Portell de la Guilla. El descens de Sant Aniol fins a 
Sadernes es farà seguint l'impressionant engorjat del riu Llierca. La llarga durada de l'excursió, d'unes 5 hores 
efectives de marxa, ens obligarà a portar el menjar per tal de dinar pel camí, probablement a Sant Aniol 
d'Aguja. 
 
Dit tot això, el calendari de les últimes sortides queda 
 
 19 d'abril  Oix ÷ Sadernes     ~ 21 km 
 17 de maig  Serinyà ÷ Viladasens    ~ 19 km 
 14 de juny  Viladasens ÷ Sant Martí d'Empúries  ~ 19 km 
 
També us avancem, que per tal de celebrar el final de curs i el final del GR-1, en arribar a Sant Martí 
d'Empúries s'organitzarà, a part de la remullada, un dinar col⋅lectiu (si és possible). 
 
I res més per ara. Bon final de curs!      La Junta ???? 


