
El Taga des de Pardines  
14 de març de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Josep Maria Farnés, Ismael Porcar i Josep 
Roca 
 

Distància: projectada 10’77 Km. amb altures 11,03 m. Temps 4’38 
Desnivells: total 749 m.  Acumulat 833 m.   Cotxe: 102 Km. Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 als Gorcs. Tenim 
decidit anar al Taga i en trobar-nos 
prenem l’opció de pujar-hi des de 
Pardines. Anem per la Garriga. Agafem 
a la C-17 fins a Ripoll, on trenquem 
cap a Ribes de Fresser i marxem cap a 
Pardines. Travessem el poble i passem 
per l’ermita de Santa Magdalena de 
Puigsac i aparquem a Can Roca. 
Iniciem el camí prop de 2/4 de 9 i 
arrenquem decidits. El camí no 
presenta dubtes. Aviat trobem un gran 
rètol de la Serra Cavallera amb una 
taula de pedra i un rètol d’aparcament. 
Seguim avançant i a l’altura del Pla de  Sinan en Pep Comas pren una drecera i ens 
trobem junts de nou als abeuradors. Quan el camí desemboca en un prat i els nostres 
experts aconsellen pujar fins la Coma Llonga i després anar al cim pel camí que ve 
d’Ogassa. Fins llavors només havíem trobat unes senyals grogues i d’altres de vermelles. 
Ara trobem també punt verd dins d’un cercle blanc. Arribem al Taga (2.039’9) una mica 
abans de les 11 i parem a esmorzar. Allà dalt ens hi trobem molt bé i ens costar tornar a 
arrencar després de contemplar el paisatge i repassar els pics nevats, així com els que ja 



podem accedir-hi. Fa un dia calorós, malgrat que al cim hem d’abrigar-nos per l’aire. Pel 
camí ens sorprèn la sequedat dels prats i de la vegetació en general. Hem trobat unes 
clapes de gel fora del camí. Enmig d’aquella herba seca hi sorgeixen uns flors 
aparentment sense cap branca. En baixar en Pep Comas opta per retornar pel mateix 
camí d’anada i la resta anem per la Portella d’Ogassa. Trobem dos joves excursionistes, 
els únics que trobarem. Baixem paulatinament per un camí molt fressat fins a la Costa 
del Pla de Sinan, on baixem als abeuradors. Arriba en Pep Comas i ens agrupem de nou. 
Aquesta vegada faig la drecera amb en Pep Comas i la resta baixa per la pista. 
Retornem a l’aparcament. Hi arribem a la 1 del migdia. Optem per arribar-nos a dinar a 
l’hostal Can Serra de Pardines. Encarreguen taula i ens arribem a can Camalliga a 
complir uns encàrrecs. Després ens entaulem i a la sobretaula decidim que la propera 
setmana anirem al Roc de Catllaràs i/o Sant Romà de la Clusa. Sortirem a les 7 dels 
Gorcs.                         Text: Josep Maria Farnés  
Fotografies: Ismael Porcar i Josep Maria Farnés 

 


