Taga, Puig de Sant Amanç, des de Coll de Jou per
Bruguera
21 de setembre 2022

Assistets: Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó,
Isma Porcar, Josep Pous.
Distància: 7,03km, Temps:4,10h, Temps en moviment:2,35h, Desnivell:624+, Temp: 14graus
Cotxe: 100km, Josep Ma Martínez, Josep Pous.
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/taga-sant-amand-des-de-coll-de-jou-114189836
Ens trobem a les 7h del matí. Per la C 17
anem fins a Ribes de Freser,hi parem per
prendre cafè. Seguim direcció a Bruguera,
passat el poble anem per la petita pista
cimentada fins arribar al Coll de Jou
(1637m). Aparquem per iniciar la caminada
d’avui.
Primer fem el Taga, una muntanya del
Ripollès, a la serra de Conivella i està
separada de la serra Cavallera per la Portella
d’Ogassa.
A la tornada farem Sant Amanç.
Coll de Jou uneix el Puig de Sant Amanç al
sud amb el Taga.
El Taga en la seva part superior es troba totalment desforest i ocupat per prats. També n’hi diuen
muntanya de vaques de pastura, com la serra Cavallera.
En una forta pujada, per un camí molt trepitjat en poca estona fem el cim. (2040m) .
Són quarts d’onze, esmorzem i gaudim de les magnífiques vistes.
La seva posició dominant sobre les valls del Freser i el Ter la fa un punt de referència de la comarca,
és un mirador excel·lent dels cims del
Pirineu des del Puigmal al Canigó. El
Pedraforca i la serralada del Cadí ens
acompanya durant tot el recorregut.
A l’arribar a coll de Jou, deixem les
motxilles als cotxes i pugem al Puig de
Sant Amand o Amanç és molt propera i
forma part de la llista dels 100cims de
la FEEC, ja és serra Cavallera,
(1851m) segon cim d’avui.
Al cim ens trobem un noi mexicà que
ens fa la foto de grup.

Anem baixant tot arribant als cotxes a un quart de dues.
Decidim anar a dinar al restaurant 9 Llac de Ribes de Freser.
Ben atesos.
La propera setmana anirem al Carlit. Sortirem a les 6h del
matí de l’àrea esportiva de Corró de Vall.
Amb Carmanyola que deixarem als cotxes.
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