
El Taga des de Santa Magdalena de Pardines 
2 de març de 2016  
 

Integrants: Vicenç Catafal, Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel 
Molina, Ismael Porcar (i Neret) i Josep Roca 
 
Distància: Projectada 10,46 amb altures 10,65 Km. Temps: 4,53 

Desnivells. 745 m.  Acumulat: 819 m.   Cotxe:. 100 Km.  Ismael Porcar i Josep Roca. 
 

Ens trobem a les 7  a Llerona, per sortir en direcció a la C-17 fins a  Ribes de Fresser, on girem 
cap a Pardines, parem a la plaça, anem a la Fonda Serra, saludem al Francesc i li encarreguem 
el dinar, prenem cafè i tallats, ja són tres quarts de nou.  
Anem direcció a l’ermita romànica de Santa Magdalena de Pardines i deixem els cotxes 
aparcats prop de Can Roca. Trepitgem neu, el dia promet, bona temperatura i moltes ganes de 
caminar, solet, no fa vent , en fi tot perfecte. Iniciem la pujada per la pista ampla i molt dreta, 



passem l’aparcament i seguim, trobem força neu, però gens de fred; anem amunt. Al cap d’una 
hora trobem un tancat de bestiar amb uns abeuradors, deixem la pista ampla i seguim un corriol 
estret amb petjades. Guanyem alçada amb esforç i neu; decidim parar a esmorzar prop del cim, 

a 100 m per fer-lo, portem dues hores vint 
minuts i estem a 1950 m d’alçada, parem prop 
de les onze. Mentre esmorzem, passen quatre 
homes d’Olot parlem una miqueta ells 
segueixen baixant i nosaltres reprenem la 
pujada. Fem el cim tots junts prop de les onze i 
mitja, estem a una alçada de 2.039 m. És el 
primer dos mil de l’any, fabulós. Ens hi trobem 
una noia, de TV3, Bea García, que està a la 
redacció d’esports.  
Molt contents, ens fem les fotos i gaudim 
d’unes vistes espectaculars, arriben al cim dos 
homes del GEIGEC de Girona que coneixen al 
Roca, xerradeta i més fotos. Iniciem el 
descens i trobem dos joves que pugen, un 
amb raquetes a la mà i l’altre amb els esquís a 
l’esquena, no estaven gaire simpàtics ja que 
s’havien equivocat. Baixem molt de pressa i 
gaudim del dia, fantàstic, bona temperatura i la 
neu és flonja com 
un coixí. Arribem a 
l’ermita a dos 
quarts de dues i 
trobem els cotxes, 
ja tenim ganes 
d’anar a dinar.  
Arribem a les dues 
a Pardines  
aparquem  a la 
plaça i cap a la 
fonda Serra, ja 
tenim la taula 

preparada: 
amanides, embotits 
i arròs de calamars 
i ceps per tots. En 

Francesc ens ha sorprès amb un arròs deliciós, prenem les postres i 
els cafès. Taula molt gratificant després de l’esforç. 
La propera setmana anirem a Sant Romà de la Clusa al Puig Lluent. 
Sortirem a les set de Llerona.  
 

Text: Miquel Maymó   Fotografies: Joan Corbera 


