
El Ferran i Baumes d’Uja. 
 
 

Nom de la Ruta: EL Ferran i 
Baumes d’Uja   

Comarca: Garrotxa Durada: 06:45 hores 

Desnivell acum.: 1.080 m. Quilometres: 13’900 Km 

Altura mínima: 323 m. Altura màxima: 1.100 m. 
 
 
Sortida/arribada:  Pont d’en Valentí (340 m.).  
 
Itinerari:  Aparcament (0:00 - 350 m) - Pont d’en Valentí (0:10 - 323 m)  – Grau de Sadidorta – Coll de 
Terres (1:30 - 747 m) – El Ferran (2:15 - 983 m) – Talaixà (2:40 - 753 m) – Cruïlla (3:25 – 934 m) – coll de la 
Balmeta (3:50 - 1.100 m) – Baumes d’Uja (4:25 - 985 m) – Escaler de Jóc – Can Barrufa – Sant Aniol d’Aguja 
(5:30 - 450 m) – La Muntada (361 m)  – Aparcament (6:45 - 350 m). 
 
Descripció:  Aparquem uns metres desprès del pont d’en Valentí, travessem el pont, a la dreta ens enfilem a 
un antic camp, a partir d’aquí seguim les marques vermelles, per la nostra dreta ens acompanya uns metres el 
camí a Talaixà, el camí no es molt fressat, però evident, travessem una pista, en enfilem sense pausa fins sota el 
cingle, en dirigim a la dreta per enfilar el evident grau de Sadidorta, passem una tartera i assolim una petita 
paret que pujarem amb ajuda d’unes cordes, el camí segueix pujant fins el coll de Terres, des de aquí podríem 
anar cap el Maranyó i Oix per  Santa Maria d’Escales, nosaltres girem a la dreta i seguim el camí fins el cim del 
Ferran, desprès de gaudir de les vistes, reculem un metres i baixem fins a Talaixà, si em decidit fer una matinal, 
podríem tornar al Pont d’en Valentí i donar per acabada la sortida, nosaltres hem decidit fer una mica mes llarga 
la sortida, anant a visitar les baumes d’Uja, des del coll anem cap l’església de Santa Cecília, dintre de poc en 
runes, passem per la dreta tot enfilant feixes amunt seguint les marques verdes, el camí tomba una mica cap a 
l’esquerra, anem pujant fins a trobar una cruïlla marcada, tot recta cap al Comanegre, nosaltres girem a la dreta 
cap a les Baumes d’Uja, seguim pujant fins el Coll de la Balmeta, punt mes alt de la ruta (1.100 m), sobrepassat 
el coll la vegetació canvia d’alzinar a fageda, anem baixant per el camí ombrívol i humit, finalment arribem a 
les Baumes d’Uja, amb una font on l’aigua brolla de la roca. Reprenem la marxa on al cap d’uns metres el camí 
comença a baixar sense pausa fins a Sant Aniol d’Aguja, seguim les marques vermelles, deixem a l’esquerra un 
parell de corriols que ens portaria damunt la carena, abans d’arribar a baix, passem per Can Barrufa, des de on 
en poc minuts arribem a  Sant Aniol, la font cada vegada porta menys aigua. Si tenim temps i forces, cal visitar 
el Salt del Brull, corriol molt fressat en direcció nord, una mitja hora anar i tornar. Desprès d’un petit descans 
seguim el camí de tornada cap el Pont d’en Valentí, tot resseguint la riera de Sant Aniol, deixant per el camí el 
GR que ens portaria al Bassegoda i Albanyà i passant per la resclosa de Gomarell a la Muntada, finalment per 
pista arribem al aparcament on hem deixat el cotxe. 
Nosaltres varem estar-hi 8’15 hores amb parades. 
 
GPS:  Trak real.  
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