
Taga des de Bruguera (Coll de Jou) 
4 de juliol de 2012   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Jaume Muntan, Josep 
Maria Farnés, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador 
Vilà 

  

Distància: Projectada 4’95 Km i amb altures 5’95 Km. Temps 2’50 
Desnivells: 411 m. Acumulat: 426 m. Cotxe: 110 km Josep M. Farnés i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 7 als Gorcs i marxem cap a 
Queralbs, on s’incorpora en Josep Carbonell. 
A l’anar a comprar el bitllet ens informen que 
el segon cremallera que volem agafar només 
circula els caps de setmana i no en tenim cap 
més fins a les 9’54 (una hora més tard). 
Motiu pel qual busquem una excursió 
alternativa d’aquella zona. S’opta, després 
d’un canvi d’opinions, per pujar al Taga des 
de Bruguera. Tot seguit retornem a Ribes de 
Fresser per anar al Coll de Jou (1.637 m) de 
Bruguera, on hi aparquem a les 9’28 h. 
Després d’equipar-nos i d’unes paraules 
sobre el comportament de grup a la 
muntanya, prenem un corriol per pujar al 
nostre objectiu. Aviat pugem pel costat de la 
tanca. Passem pel Pla del Quarta on ens 
agrupem al passar la porta del filat. Un 
excursionista, que ha aparcat amb nosaltres, 
ens indica que seguim pel corriol. Tornem a 
traspassar la tanca a l’entrar al Pla de les Cabanes. Trobem un ramat boví pasturant. A 
l’arribar a la carena prenem el PR-C 190, que va de Camprodon a Ribes de Fresser, i 



que ens porta al cim del Taga (2.038 m) on abans 
de ¾ d’11 parem a esmorzar al peu del vèrtex 
geodèsic. Trobem un grup de Vic que descansa al 
voltant de la creu, així com altres excursionistes. Al 
reprendre el retorn decidim, per allargar l’excursió,  
baixar per la carena de la serra de Conivella. A 
l’arribar al Pla de la Guilla ens atrevim baixem pel 
dret i seguim diversos corriols per la feixeta del 
Taga. Seguim pel Collet del Boixeters i el grup 
avança per diversos fronts. Ens arribem fins al filat 
de la tanca i seguim fins a l’aparcament, on els 
primers hi arribem a les 11’20 h. Quan ens retrobem 
decidim anar a dinar al Llac de Campelles. A la 
sobretaula decidim que la propera setmana anirem 
a Vallter on programaren les Borregues o el Pas-
tuira. Sortirem a les 7 dels Gorcs. 
 

Text i fotografies:Josep Maria Farnés  
 


