
El Taga des de Coll de Jou 
9 de noviembre de 2016 

 
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Josep 
M. Farnés, Mique l  Maymó,  Ismael  Porcar  (amb la  
Neret )  Ju l ià  Pratg inestós,  Josep Roca i Josep Rodri 

 

Distància: 6,82-2,98 amb altures 7,01-2,98 Desnivells: total 390-300 m. Acumulat: 571-
300 m. Temps: 3,56-2,55                              Cotxe: 110 Km. Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Ens trobem al Llerona a les 7 i sortim cap a la 
Garriga, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses i 
Ribes de Fresser. Seguim cap a  Bruguera on ja 
trobem la carretera amb trams que la neu obliga 
a travessar amb gran cautela. Seguim cap a Coll 
de Jou on aparquem.  Malgrat tenim previst pujar 
a Sant Amand, la quantitat de neu acumulada 
ens motiva canviar la ruta i pujar el Taga. 
Comencem a caminar a 3/4 de 9 pel Pla de la 
Quarta tot seguin el filat. Avancem pel Pla de les 
Cabanes i seguim pel Collet de la Comallonga. 
Fa fred i anem ben equipats. El vent bufa amb 
força i la boira baixa cobreix les planes inferiors. 
Al collet  en Josep Carbonell i en Josep  M. 
Farnés aturem l’ascensió i deixem que la resta, 
que han pujat amb millor ritme, pugi fins al Taga. 
Nosaltres en aturem a resguard d’unes roques a ¾ d’11, mentre el grup més nombrós també para per 
esmorzar. Reprenen el camí de Ribes de Fresser a la Portella d’Ogassa i seguiran baixant pel costat del 
Torrent de la Font del Freixe, que deixen per tornar directes al cotxes. 



Nosaltres arribem a ¾ d’11 als cotxes ha pujat una mica la temperatura i fem un tram de carretera cap a 
Bruguera fins un magnífic boix grèvol i després retornem per la mateixa carretera fins al refugi  de Sant 
Jordi. A ¾ d’1 arriba l’expedició provinent del Taga i ens retrobem. Junts decidim anar a dinar a ca 
l’Arumí de Santa Eugènia de Berga. A la sobretaula decidim la propera setmana anar a la Grevolosa 
des de Coll de Bracons. Sortirem a les 7 de Llerona. 
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