Tag
ga des
s de Santa
S
Magd
dalena
a de
Puiigsac Pardines.
1 de febrer de
e 2017
Integrants: Joa
an Corbera
a, Miquel Maymó, M
Manel Molina, Josep
p Pous,
Julià
à Pratginesstós, Josep
p Roca i Jo
osep Rodri.
Disttància projjectada: 9,15km
9
am
mb altures:: 9,32km
mps: 5,40h
h
Tem
Desnivells: 72
27m. Acum
mulat: 734
4m.
Co
otxe: 97km
m. Manel M
Molina i Josep Roca
Per fer la sortida al Taga, tenim
inforrmació qu
ue hi ha molta n
neu, i
decid
dim man
ntenir la sortida però
exce
epcionalme
ent portare
em raquete
es per
si ess necessari. Ens tro
obem a less 7h a
Llero
ona, per sortir en dirrecció a la
a C-17
fins a Ribes de
d Fresserr, on prene
em un
cafè, ens asseguren qu
ue el Taga
a està
rodó
ó de tanta
a neu, que
e si no p
portem
raqu
uetes no pujarem, i davan
nt les
expe
ectatives passem per Parrdines.
Anem
m direcció
ó a l’ermitta romànicca de
Santta Magda
alena de
e Puigsacc de
Pard
dines i deixem els cotxes
c
apa
arcats
prop
p de Can Roca. Tre
epitgem ne
eu, el dia promet, bona
b
temp eratura i moltes
m
carres
d’expectació.
Moltts joves prreparant-se
e amb esq
quis i nosa
altres ja en
ns posem les polaines abans de

sortir. Són le
es 9,20h, estem a 1.290m
d’alççada i amb
b moltes ganes
g
de caminar.
Fa ssolet i no fa
a vent, en fif tot és pe rfecte.
Inicie
em la puja
ada per la pista amp
pla i molt
dreta
a, passem
m l’aparcament i seguim,
trobe
em força neu
n i gel, però
p
no fa gens de
fred,, anem amunt.
a
Cada cop m
més neu
glaça
ada, mitja hora més i parem pe
er posarnos les raquete
es, seguim
m muntanya
a amunt.
Al ccap d’una hora trob
bem un ta
ancat de
besttiar amb uns
u
abeurradors, de
eixem la
pista
a ampla i seguim
s
un corriol esstret amb
petja
ades. Gua
anyem alçada amb esforç i
neu, anem per
p
dins el torrent de les
em a una alçada
a
de 1.700m,
Nouffonts, este
hem
m guanyant 400 me
etres de d
desnivell.
Este
em patint molt
m i estem
m cansats,, decidim
pujar una mica
a més per parar a essmorzar,
ens aturem pe
er sobre els
s 1.850m d
d’alçada,
ant de la Portella
P
d’O
Ogassa.
dava
Esm
morzem quasi drets, només en
ns falten
200m
m de desn
nivell per fe
er el cim, jja veiem
la crreu del cim
m a la llun
nyania ja fa
alta poc.
És ccomplicat caminar
c
am
mb tanta ne
eu i poca
pracctica de caminar
c
amb les rraquetes.
Segu
uim fent la
a pujada, lenta però
ò segura.
Totss junts fem el cim.
Quin
na joia re
ealment una
u
proessa. Ens
trobe
em uns 20 joves a da
alt la creu.
Pocss amb raq
quetes i menys
m
de l a nostre
edatt, ja són les 12,45h. Per pu
ujar hem
tarda
at 3,30h, estem prop de 2.040m
d’alççada i un plaer difíc
cil d’expliccar. Fem
les ffotos de re
ecords i gaudim una estoneta
de le
es vistes.
Inicie
em el desscens amb
b prudènccia anem
baixa
ant, fem un
u reagrupament a l’alçada
dels abeuradors i passem
m a la pistta ample,
la neu ja és pastetes. Sense ca
ap ensurt
m als cotx
xes molt contents
ens presentem
per lla sortida. Cansats, i feliços, la
a sortida,
fantà
àstica i exttraordinària
a.
Deciidim anarr a dinar a Ca l’A
Anna de
Venttolà com sempre ben
n tractats.
La p
propera setmana
s
anirem
a
al Cap de
Creu
us des de Cadaqués
s. Sortirem a les 7h
del m
matí del Ra
amassar.
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