
El Taga  des de Sant Martí d’Ogassa 

16 de gener 2019 

Integrants: Pep Casas, Vicens Catafal, Mercè Font, Ferran Iñigo, 

Miquel Maymó, Manel Molina, Josep Pous, Josep Roca. 

Distància: 9,20km.Temps: 4,59h.Temps en moviment:3,32. Temp: 2 graus+. 

 Desnivell: 821m+. Cotxe: 100km. Pep Casas, Manel Molina.  

Ens trobem a les 7h del matí, anem direcció C17, cap a Ripoll, parem per fer un 

cafè. La temperatura és molt baixa, marca -6 graus, seguim cap Sant Joan de 

les Abadesses, agafem direcció a Ogassa, fins l’ermita de Sant Martí d’Ogassa 

on deixem els cotxes. Surt el sol, hi ha inversió tèrmica, estem a 2 graus +, a 

1340m. Avui tenim un fort desnivell fins El Taga. Comencem a caminar amb un 

fort desnivell de pujada, a l’arribar als abeuradors del bestiar, hem entrat en 

calor i ens comencem a desabrigar,  ens toca el sol, anem pujant amb animada 

conversa fins el Coll de la Portella d’Ogassa (1900m+). Anem pujant fins arribar 

al cim de 2040m+ d’alçada, són un quart de dotze. 

Tots estem contents, ens felicitem és el primer cim de 2000m de l’any 2019. 

Fa fresqueta i gaudim del paisatge, avui ens fa la foto de grup un senyor que va 

sol és de Sabadell.  

La Creu del Taga està pintada de groc, és molt emocionant la lluita amb el 

GROC. Nosaltres ens fem la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS 

POLÍTICS.  

Esmorzem prop de l’altar de pedra, estem una mica arrecerats del vent. Tot 

esmorzant en Roca ens proposa de baixar pel coll de Jou i Pla de Cabanes i 

així ho fem. 

Cim del Taga 2040m 



El pendent és fort, la baixada molt bonica i espectacular, baixem creuant un 

bosc d’avellaners i boixos, també prats de pastura i moltes portes de pastors 

elèctrics. Arribem a les dues a l’ermita de Sant Martí.  

Un dia de muntanya excepcional sol, bona llum i cap boira. Decidim anar a 

dinar a Mas Repunxó. Ben atesos com sempre pel Jordi. 

La propera setmana anirem al Puig d’en Jordà des de Sant Quirze de Colera. 

Sortirem a les 7h del matí del Ramassar.  

 
Tex i Fotografies: Miquel Maymó 


