
TALLÓ (1.276) i PUIG OU (1.300) 
 
 

Nom de la Ruta: Talló i Puig Ou   

Comarca: Alta Garrotxa Durada: 05:30 hores 

Desnivell acum.: 760 m. Quilometres: 12’700 Km 

Altura mínima: 740 m. Altura màxima: 1.300 m. 
 
 
Sortida/arribada:  Carretera d’Oix a Baget (740 m.).  
 
Itinerari:  Carretera Oix-Baget (740 m) – Coll Sagordi (815 m) – Pujant del Matxo (904 m) – Pujant del 
Burro – Pista Plana de Resclusanys (1.105 m) – Collada del Faig (1.178 m) – Talló (1.276 m) – Collada de 
Resclusanys (1.133 m) – Camp Dalt 1.137 m) – Puig Ou (1.300 m) – Camp Dalt (1.137 m) – Collada de 
Resclusanys (1.133 m) – Mas Resclusanys – Carretera (740 m). 
 
Descripció:  A uns 10 km de Oix per la carretera que porta a Baget, trobem una pista a l’esquerra, amb dos 
pals de ferro, deixem el cotxe, agafem la pista que comença a pujar fins a una cruïlla, a la dreta pista de tornada, 
girem a l’esquerra fins el Coll Sagordi, al mateix coll girem a la dreta i agafem les marques del PR, grogues i 
blanques, el camí també esta marcat amb marques verdes i taronges,  ambdues senyals ens acompanyaran fins 
sota el Talló, hem deixat la pista i seguim en direcció Sud per un corriol, el camí segueix pujant, deixem a 
l’esquerra un camí que puja de del Hostal de la Vall del Bac, aquí comença primer el Pujant del Matxo i desprès 
el Pujant del Burro des don assolim la Plana de Resclusanys on trobem una pista, seguim la pista i les marques 
que giren a la dreta, la pista va planejant en direcció al Talló, deixem una pista a la dreta, sota la collada del 
Faig deixem de moment el PR, seguim les marques, verdes i taronges que s’enfilen cap a la collada del Faig, 
abans d’arribar-hi el corriol marcat gira a la dreta, nosaltres seguim pujant fins la collada, aquí girem suament a 
la dreta i busquem un camí poc fressat que s’enfila cap amunt, anem pujant sense descans, al cap d’una estona 
tornem a trobar les marques verdes i taronges que anirem seguint fins el cim del Talló. 
Desprès de gaudir de les vistes baixarem seguint les marques per el costat de Ponent, anem baixant per un prat 
fins un petit coll, aquí girem a la dreta per baixar a la Collada de Resclusanys, arribem a una pista. 
Com que també volem pujar al Puig Ou anem cap a ponent per la pista, arribem al Camp Dalt, travessem una 
tanca metàl·lica, seguim recta uns 130 metres, un corriol poc fressat s’enlaira per l’esquerra, anem pujant fins 
assolir la carena en el Coll Salgà, on trobem una bassa, girem a l’esquerra en direcció sud i pujant sense descans 
fins assolir el Puig Ou. 
Tornem per el mateix camí fins la Collada de Resclusanys, poc abans d’arribar-hi una pista a la dreta baixa fins 
a la font del Resclusanys (nomes el safareig, l’aigua?) seguim cap a llevant fins la Collada de Resclusanys, 
deixem a la dreta el camí per on hem baixat del Talló, seguim per la pista, tornem a seguir las marques verdes i 
taronges fins el final, veiem a l’esquerra el Mas de Resclusanys, actualment en ruïnes, deixem la pista principal 
i agafem una pista a la dreta, barrada per una tanca verda, passem per el costat, seguim la pista uns 800 metres, 
a l’esquerra un corriol amb les marques verdes i taronges, baixa decididament fins a la pista, tombem a la dreta 
fins a la cruïlla que hem trobat de pujada abans del Coll Sagordi, seguim cap avall fins a la carretera, final de la 
ruta. 
 
GPS:  Trak real.  
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