Taga i Serra Cavallera
8 d’abril de 2015
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Manel Molina, Julià Pratginestós i Josep
Roca
Distància: Projectada 11’80-8’80 i amb altures 11’95-8’96 Km. Temps: 5’02 hores.
Desnivells: 396-309 m. Acumulat: 473-382 m. Cotxe: 102 Km. Miquel Maymó i Josep
Roca

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i arranquem cap a la Garriga per agafar la C-17.
Seguim per Ripoll i Ribes de Fresser. Parem al centre de Pardines per prendre el cafè i
encarregar el dinar. Travessem el poble i prenem el Camí de l’Orri Vell, que passa per
Santa Magdalena de Puigsac. Després de la Cabana de l’Orri Vell, aparquem al Pla del
Gorg. A les 9 iniciem l’ascensió cap a la Portella d’Ogassa pels rostos de la Flor del
Tabaro i trobem l’herba gebrada. En arribar prop de la Portella d’Ogassa en Pep Comas,
en Josep Carbonell i Josep M. Farnés anem cap a la Serra Cavallera. La resta puja al
Taga (2.039,9) que coronaran a ¾ d’11 i en tornar ens seguiran pel mateix camí. Així
nosaltres passem pel Puig de Coma d’Olla (1.937 m) a les 11 i l’altre grup a les 11’50.
Quan arribem a Puig Estela (2.012 m) a 11’25 ens trobem tres joves que al cap d’una

estona volaran amb els
seus parapents que
desplegaran.
L’altre
grup ens hi trobaran a
les 12 i ¼. Tots
esmorzem al cim, encara que passa de
l’hora acostumada.
Després iniciem el
descens cap a Coll del
Pal i seguim pel Pla de
Pòrtoles, però aviat el
grup es disgregarà i
avancem amb diferents
rutes fins als cotxes
que hi arribarem al
voltant de les 2. Ens ha
fet un dia esplèndid.
Anem a dinar a l’Hostal
Can Serra de Pardines.
A la sobretaula decidim
que la propera setmana
anirem al Balandrau.
Sortirem a les 7 de
Llerona.
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