
Puig Ou 1.300 m. (Garrotxa-Ripollès) 
 
Cim: Puig Ou. 
Data: Dimarts 23 de juliol de 2019. 
Participants (7): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Maria Boada, José Vázquez, 
Josep Mariné, Rosa Mari de Vidiella i Pere López. 
Inici: Pista asfaltada de la vall de Bac, on creua el Torrent de Porreres. 
Final: Pista asfaltada de la vall de Bac, on creua el Torrent de Porreres. 
Circular: Si. 
Temps real: 04:06 hores.  
Temps total: 05:49 hores. 
Desnivell: 641 metres. 
Desnivell acumulat: 817 metres. 
Distància: 12:97 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada. 
 

Aquesta ruta és poc concorreguda al començament hi ha el camí brut, més tard 
també trobem camins poc fressats, però si seguim el trac no és gaire complicada, 
però l’he qualificada de moderada per la distància i el desnivell acumulat. 
 

Sortint de Sant Pau de Segúries per la C-153, a uns 500 metres trobem una pista 
asfaltada la qual seguim uns 11 km, fins arribar a un tomb molt tancat a la dreta on 
traspassem un pont que creua el Torrent de Porreres. A l’altre costat del pont hi ha 
lloc per deixar varis cotxes. 
 

            
       Pont sobre el Torrent de Porreres.                      Punt on comença el camí. 
 
Comencem a caminar retornant per la carretera, al passar el pont veiem una pedra 
on hi ha escrit “el Masover de la Coma”, al costat surt un camí que tira amunt. 
 
El seguim i de seguida traspassem una riera, hem d’estar atents ja que tot seguit 
surt un camí a la dreta que hem d’agafar. 
 
A partir d’aquí tenim un bon tros que el camí està força brut. 
 
Més tard canvia i es passa per boscos preciosos i molt del recorregut és ombrívol.  
 



            
              Creuant una petita riera.   El camí està molt tapat. 
 
Estem veien que pel trac que hauríem d’anar per una pista, anem baixant una mica 
i a la fi la trobem, just en el punt on es bifurca, a l’esquerra hi ha una barrera de 
ferro, nosaltres seguim a la dreta i amunt. 
 

            
             Punt on trobem una pista.          Un abeurador al mig del camí. 
 
Quan portem unes dues hores caminant trobem dues tanques, agafem a la dreta i 
amunt. 
 
Ara el camí puja per una zona herbosa i força oberta i cap el final força pelada, on 
crida l’atenció unes grans teranyines que es troben arran de terra i que formen 
com un embut, on al final del petit tub es troba l’aranya esperant les seves preses. 
 

            
Camí herbós.             Arribant al cim. 
 



            
               Zona amb nius d’aranyes.                             Espectacular teranyina. 
 
Quan són les 12:38 hores som dalt del cim del Puig Ou, som a 1.300 metres 
d’alçada i ens trobem a cavall entre la Garrotxa i el Ripollès. 
 
Contemplem el paisatge i fem les fotos de rigor, i als deu minuts anem al turó del 
costat on hi ha una creu en record d’un excursionista, per veure més vistes. 
 

 
Puig Ou 1.300 metres. 

 
Retornem al cim i baixem cap a la dreta per in camí força dret però per dins uns 
boscos preciosos i amb molta ombra. 
 
En una mitja hora arribem a una pista i girem cap a la dreta, de seguida trobem una 
bifurcació de pistes, seguim cap a la dreta traspassant una tanca i seguim recte, 
som al Portell de les Roques. 
 



            
                     El camí de baixada.                        El camí passa per un bosc encantador. 
 

            
             Un bosc amb molta ombra.                          Bassot que trobem al baixar. 
 
Anem pel camí de Resclusanys i Oix, al trobar dues pistes cal agafar la de la dreta, 
nosaltres vàrem agafar la de l’esquerra i després vam corregir baixant a trobar la 
de sota.  
 

            
              Traspassant una tanca.                            Un tros del camí molt maco. 
 



            
                   Font de Resclusanys.                            Pujada per zona herbosa. 
 
Quan la pista dona un tomb de quasi 180º, la deixem i seguim recte anant a creuar 
el Torrent de Porreres i passant al costat de la Font de Resclusanys, per després 
anar pujant per prats herbosos fins arribar al cim de El Talló, de 1.277 metres, al 
que hi arribem quan són les 14:05 hores. 
 

 
El Talló 1.277 metres. 

 
Aquest cim no té gaire bona vista, ens fem unes fotos i seguim camí retornant per 
on hem entrat al cim i continuant pel llom fins al final on baixem cap a l’esquerra i 
per un camí amb forta pendent. 
 
El camí no està gaire fressat i es perd una mica, però amb l’ajuda d’unes fites i el 
trac el seguim sense gaires dificultats. 
 



            
                  Llom pel que baixem.                                Arribant al Mas de Triadú. 
 
Quan portem un quart d’hora baixant decidim parar per menjar i descansar una 
mica, ho fem durant uns vint minuts i tornem a reprendre la baixada. 
 
Quan són les 15:10 hores passem pel mas de Triadú, un mas amb una gran casa 
que dona a entendre la importància que va tenir temps enrere. 
 
Continuem baixant per pista, i uns quinze minuts després la deixem per agafar un 
camí a l’esquerra que ens estalvia un gran tomb de la pista. 
 
Quan són tres quarts de quatre de la tarda tornem a ser al cotxe. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut de color carabassa. 


