
Taga des de Sant Martí d’Ogassa 
20 de maig de 2010   
 
Integrants: Josep Carbonell, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, 
Josep Oranias, Josep Roca i Jaume Ventura 
 

Distància: projectada 8’34 Km. amb altures 8’66 Km. - 4’32 hores.  
Desnivells: total 701 m.  Acumulat 707 m. Cotxe: 98 Km. Josep Roca i Josep Oranias 
 

Ens trobem als Gorgs a les 7 del matí. Som puntuals i marxem cap a la Garriga. 
Prenem la C-17 fins a Ripoll. Passem per Sant Joan de les Abadesses i anem fins a 
Ogassa. Després seguim per una carretera emporlanada que ens porta al nucli de 
Sant Martí d’Ogassa. Aparquem al costat de l’església romànica dels segle X. 
Comencem a caminar a ¾ de 9. El camí fins el Taga està senyalat repetidament amb 
marques circulars blanques amb el centre verd al mig, i també per ratlles grogues, més 
escasses, però situades estratègicament en els punts dubtosos. El camí arrenca ferm i 
constant fent ziga-zagues. Passem per un abeurador amb un doll generós i travessem 
un bosc de boixos ufanosos. Caminem per camins o prats que fan agradable 
l’ascensió. Continuem fins a la font del Freixe on un bon raig sorgeix quasi a ran de 
terra. Seguim fins a la Portella d’Ogassa on per accedir-hi travessem un ample tram 
amb neu compacte. En arribar-hi gaudim de la sorprenent vista de l’ample Pirineu 



completament nevat en ple maig. Divisem el Taga i ens retrobem amb en Jaume 
Muntan i en Josep Roca, que ens esperen asseguts. Trepitgem el seu cim (2.39’8 m) a 
¾ d’11 i ens arrasem del vent per esmorzar. Després resseguim l’esplanada en 
direcció nord-oest seguint el filat, on hi fem la fotografia de conjunt. Pel camí observem 
l’esquelet d’una vaca. Desfem el camí fins Coll de Comallonga on trobem un sender 
marcat sobre l’herba, que baixa en direcció sud fins al Coll de Jou. Seguim bona 
estona pel costat d’un filat. Deixem un petit puig (Pla de Cabanes). A partir d’aquest 
punt en altres ocasions trenquem en direcció est, però aquesta vegada en prenem de 
llicència de baixar fins al Coll de Jou, on hi ha cotxes aparcat, amb diversos buscadors 
de moixernons escampats. Seguim la carretera i ens desviem aviat per agafar corriols 
que ens porten a l’inici de l’excursió. Trobem unes marques grogues que seguim. El 
camí del Serrat –com assenyalen els mapes- ens porten al nucli de Sant Martí. Hi 
arribem a ¼ d’1. Ha fet un dia esplèndid. Un cel sense boires, amb un agraït sol, que 
no estàvem acostumats a gaudir. Allà, després d’una conversa amb una parella que 
havien aparcat al costat nostre, desestimem anar al Pla de Can Pegot, al costat de la 
Tuta, on volíem contemplar el monument de pedra erigit en memòria d’en Lluís Maria 

Xirinacs. Anem a dinar al 
Comte Arnau de Sant Joan 
de les Abadesses. Malgrat 
l’absència de comensals en 
sortim satisfets per la 
varietat, la atenció i la seva 
cuina. Brindem amb cava 
per celebrar l’aniversari 
d’en Josep Carbonell, que 

el dissabte farà seixanta-vuit anys. A la sobretaula, mentre som convidats amb una 
copeta de ratafia, decidim que propera setmana anirem de Pardines al Puigsestela. 
Sortirem a les 7 del davant de la gasolinera de Llerona. 

Text i fotografies: Josep Maria Farnés    

 


