
Puig Estela i Taga des de Pardines 
7 d’agost de 2013   

 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Jaume 
Muntan i Josep Roca.  

  
Distància: Projectada 13’72 Km i amb altures 14’02 Km. Temps 5’04 

Desnivells: 743 m. Acumulat: 978 m. Cotxe: 96 Km. Josep M Farnés (Josep Roca des 
de Pardines) 

 

Ens trobem puntualment a les 6 del matí als Gorcs. Les alertes meteorològiques alerten 
del perills climatològics. En fem cas i canviem l’excursió prevista. Anem cap a la Garriga, 
on prenem la C-17 en direcció a Ripoll. Passem per Ribes de Fresser i cap a Pardines, 
on s’incorpora en Josep Roca i decidim pujar al Puig Estela. Amb el seu vehicle anem 
fins a la barraca de l’Orri Vell on aparquem. A les 8 comencem a caminar pel pla dels 
Gorg, deixant a la nostra dreta l’estany del Tarter, seguim pel pla de les Arenes i 
després de passar una tanca iniciem l’ascens. En Jaume Muntan i en Joan Corbera 
pugen directes. Els altres avancem per la Jaça de les Eugues. Després d’uns 
abeuradors en Pep Comas avança amunt. En Josep Roca i Josep M Farnés ens arribem 
al Coll de Pal i pugem per la carena. En la llunyania veiem en Jaume Muntan que ha 
tingut el privilegi de pujar primer. Després els altres dos pugen per la part nord, més 
agresta. I els darrers fem el cim del Puig Estela (2.013 m) a les ¾ de 10. Esmorzem i 
seguim per la carena rocallosa. Passem pel Puig de la Coma d’Olla (1.938 m). Després 
trobem uns ciclistes que reprendran el camí amb les bicicletes damunt. Anem cap a la 



Portella d’‘Ogassa. En Jaume Muntan i en Pep Comas retornen directes al cotxe amb 
l’encàrrec que ens recullin a Can Roca. La resta pugem al Taga (2.040 m) i comença a 
plovisquejar, cosa que ens farà intermitentment durant la baixada. El coronem a 2/4 de 
12. Dalt hi trobem una animada colla de joves estiuejants de Pardines. Després desfem 
un tram del camí i baixem directes fins a uns abeuradors i seguim per una pista fins a 
Can Roca on ens espera la colla. Hi arribem a la 1. Després anem a dinar a l’hostal Can 
Serra de Pardines. A la sobretaula se’ns incorpora la Carme Carbonell i decidim que la 
propera setmana anirem a la Vall d’Incles. Pujarem des del pont de la Baladosa al cim 

de la Cabaneta. Sortirem a les 6 dels 
Gorcs.  
Text: Josep M. Farnés                                  
Fotografies: Joan Corbera  


