
 

MONTMAJOR, 
des del collet de Colldecarrera. 

 
 
País / Comarca :  Catalunya / Garrotxa. Ascensió acum. : 600 m. 

Zona :  Alta Garrotxa. Descens acum. : 600 m. 
Itinerari :  Circular. Altura Mínima : 612 m 
Època :  Tot l’any.  Altura màxima : 1.075 m. 

Durada :  3:45 hores. Alçada sortida : 630 m. 
Distancia :  9’800 Km. Alçada d’arribada : 630 m. 

 
 
Introducció: 
 
Ruta per l’Alta Garrotxa, pujada a un del cims mes característics d’aquesta part de 
la garrotxa, junt amb el Montpetit i el Talló. 
 
Aproximació: 
 

 La vall del Bac. Sortim de la A-26, sortida 75 (Montagut-Oix) cap a Castellfollit, sota 
el cingle abans d’arribar al poble, surt la carretera GIV-5221 cap a Oix, al cap de uns dos 
quilometres abans del restaurant Can Bundancia, agafem la carretera veïnal de la nostra 
esquerra cap a la vall del Bac, seguim la carretera asfaltada fins al collet de Colldecarrera, 
punt de sortida. 
 
Ruta: 
 
Collet de Colldecarrera (630 m – 0:00) – Coll del Reverter (730m – 00:30) – 
Collada de la Costa (802m – 00:40) – Coll de Galters (960m – 01:00) – Montmajor 
(1075m – 01:30) – Coll de la Bassa (983m – 01:45) – La Costa (710m – 02:15) – 
Sant Martí de Toralles (633m – 02:35) – Oratori de Sant Isidre (752m -03:00) – 
Coll del Reverter (730m – 03:15) – Collet de Colldecarrera (630m – 03:45). 
 
Descripció del recorregut: 
 
Al mateix collet surt un corriol en direcció a ponent, que suament va pujant fins el 
coll del Reverter, cruïlla, el GR-1 a dreta i esquerra, nosaltres seguim recta, el camí 
comença a pujar, seguim el camí principal i tot passant per la collada de la costa 
arribem al Coll de Galters, a partir d’aquí cap a la dreta i tot carenant assolim el cim 
del Montmajor. Excel·lents vistes de la Garrotxa. Reculem uns metres i un corriol 
davalla per la cara nord, l’agafem, baixem per el coll de la Bassa cap a La Costa, 
casa en ruïnes, abans d’arribar-hi per les feixes de la dreta hi tindria que trobar-se 
un camí que ens portaria directament al Oratori, nosaltres no el varem saber 
trobar, així que varem seguir cap a la casa i anant cap a llevant baixarem cap a 
Sant Martí de Toralles per el Pla de la Costa, podem visitar l’església (segle XII), 

http://maps.google.es/maps?f=d&hl=es&geocode=&saddr=42.255189,2.463641&daddr=&mra=mi&mrsp=0&sz=16&sll=42.252838,2.466795&sspn=0.007449,0.015106&ie=UTF8&t=h&z=16�


 
tornem cap el Pla de la Costa on hi ha la cruïlla del GR-1, que seguirem per la serra 
de Sant Isidre, passant per l’oratori fins el coll de Reverter, aquí deixem el GR i 
agafem el camí de tornada cap el collet de Colldecarrera 
 
Recomanacions: 
 
Cal portar aigua. 
 
Mapes de la zona: 
 
Mapa Editorial Alpina ALTA GARROTXA escala 1:25000 
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