
Puig Estela i Taga  
30 d’abril de 2014  

 

Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep 
M. Farnés, Miquel Maymó, Josep Oranias, Ismael Porcar (i la 
Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distància: Projectada 9’13-12’55 Km i amb altures 9’30-12’80 Km. Temps 4’08-4’57 
Desnivells: 446-479 m. Acumulat: 518-725 m.  Cotxe:. 103 Km. Miquel Maymó, Ismael 
Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i arranquem cap a la Garriga per agafar la C-17. 
Seguim per Ripoll, Ribes de Fresser i Pardines. Travessem el poble i prenem el Camí de 
l’Orri Vell, que passa per Santa Magdalena de Puigsac. Després de la Cabana de l’Orri 
Vell, aparquem al Pla del Gorg. Iniciem la caminada a ¾ de 9 i optem pel camí de 
Pòrtoles fins al Pla de les Arenes on seguim per corriols que avancen cap al Coll de Pal, 
on observem s’ha instal·lat la boira. Voregem per no perdre altura i passem per diversos 
aiguamolls generats pels seus torrents. Arribem al Coll de Pal i seguim per la carena de 
la Serra Cavallera tot avançant arran del filat. Aconseguim el Puig Estela (2.013 m) a les 
10’39 h i parem a esmorzar. La boira i les clarianes s’aniran alternant. Seguim per la 
carena fins al Puig de la Coma de l’Olla (1.938 m). Les dificultat dels blocs de pedres 
ens obliguen a seguir un corriol practicable i arribem a la Portella d’Ogassa (1.792 m) a 
les 12 h. El Taga apareix cobert de boira. En Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Josep M. 



Farnés, Josep Oranias i Salvador Vilà inicien el retorn. 
Mentre la resta decideixen pujar al Taga (2.038 m). El 
nostre grup baixa tranquil·lament per un corriol que 
travessa els Rostos de la Flor del Tabaro. A l’últim 
tram trobem un ramat de vaques i cavalls. Aquests 
darrers ens ofereixen l’espectacle d’una lluita entre 
ells. Arribem a l’aparcament prop de la 1 del migdia. 
Mentre esperem a la 
resta netegem les 
enfangades botes i 
descansem. Quan la 
resta arriben al cap 
de ¾ d’hora, anem 
cap a Ribes de 
Fresser a dinar a la 
Perdiu Blanca. A la 
sobretaula decidim 
que la propera 
setmana anem al 
Balandrau. Sortirem 
a les 7 dels Llerona. 
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