
Taga 2.040 m. (Ripollès) 
 
Cim: Taga. 
Data: Dimecres 15 d’agost de 2018.  
Participants (4): Joan Gassol, Montse León, Tatiana Stupina i Pere López. 
Inici: Pàrquing sota el Coll de Jou. 
Final: Pàrquing sota el Coll de Jou. 
Circular: No. 
Temps real: 01:50 hores. 
Temps total: 02:30 hores. 
Desnivell: 405 metres. 
Desnivell acumulat: 412 metres. 
Distància: 4,2 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
Ja fa quatre mesos que vam engegar el repte dels 100 cims, cada dimarts hem 
sortit, el temps ens ha respectat de manera que sempre hem pogut conquerir 
els nostres reptes, però el dimarts passat, 14 d’agost, donaven tempestes per 
tot el territori català, però com que la sort està de la nostra part, el dimecres dia 
15 ha estat la festa de la Mare de Déu d’Agost i el temps ha tornat a ser bo. 
 
Degut a això, dimarts a última hora ens decidim a sortir les dues parelles, amb 
intenció de fer el Taga, un cim molt fàcil i que no representa cap problema 
començar a pujar-ho a mig dematí. 
 
Dit i fet, el dimecres a les set del matí ens trobem i agafem la carretera fins a 
Ribes de Fresser, aquí agafem la petita carretera fins a Bruguera i continuem 
per una pista cimentada, per la Serra de l’Home, fins al Coll de Jou. Al arribar el 
sobrepassem uns dos-cents metres i deixem el cotxe en una zona habilitada 
com a pàrquing. 
 

 
     Pàrquing i Coll de Jou al fons.                Arribant al Coll de Jou. 
 
Quan són les 10:30 del matí comencem a caminar desfent els dos-cents metres 
fins el Coll de Jou, al arribar girem a la dreta i ara ja per camí fressat, tirem 
amunt cap el cim del Taga, cim que ja es veu de bon començament, amb la 
seva característica creu de color groc. 
 



El Coll de Jou (jou significa “Unió”) uneix el Puig de Sant Amanç o Amand al 
sud, puig entapissat per boscos; amb el Taga al nord, pelat com a 
conseqüència de l’activitat ramadera. Aquest fet explica l’aspecte entapissat 
dels prats de la Serra de Conivella a la que pertany el Taga. 
 
Des del començament ens acompanya una tanca a mà esquerra que arriba fins 
dalt de tot del cim, nosaltres la seguirem una bona estona. 
 

 
              Comencem la pujada.                     Seguim la tanca. 
 
El camí no té pèrdua, està molt fresat, però per si de cas també està marcat de 
color groc. 
 
Només començar podem veure a l’esquerra i al fons el mític Pedraforca, que 
ens acompanyarà amb la seva presència. 
 
El camí puja tota l’estona per prats herbosos, està molt fressat i no té pèrdua, 
però per si de cas també està senyalitzat amb marques de color groc. 
 
Quan portem vint minuts caminant passem per un lleuger pla, som al Pla de 
Cabanes. 
 

 
 Puig de Sant Amand al nostre darrera        Pla de les Cabanes. 
 
Deu minuts més i tornem a passar per un pla, som a la Jaça de Mitjavila (lloc 
de muntanya tancat amb andars on sojorna el bestiar especialment a l'estiu), a 
partir d’aquí la tanca que hem portat sempre a la nostra esquerra, continua 
amunt directa al cim, nosaltres també pugem, però ho fem anant una mica cap 
a la dreta fins un petit coll al qual hi arribem quan són les 11:25 hores. 



 

 
                Jaça de Mitjavila.                    Pedraforca i el Cadí al fons. 
 

 
 
     Pugem fins un petit coll.                      Ja tenim a prop el cim. 
 
En aquest coll fem un gir de noranta graus a l’esquerra i continuem pujant fins 
al cim el qual de seguida es veu, i quan són les 11:35 hores hi arribem, passem 
pel costat de la gran creu de fusta pintada de groc i arribem al cim. 
 

 
Taga 2.040 metres. 

 
 



Estem a tocar del Puigmal i tots els cims de l’olla de Núria, també podem veure 
el Balandrau que vam pujar la setmana passada. 
 
Aprofitem el temps per fer unes fotos i per menjar una mica, i quan són les 
12:05 tornem a baixar pel mateix camí que de pujada. 
 
El Taga al ser un cim fàcil i curt de pujar, hi puja molta gent, el dia d’avui hem 
vist més de cinquanta persones pujant i baixant pels quatre costats del cim. 
 

 
      Tots el cims de l'Olla de Nuria.                Balandrau al centre. 
 
A les 12:54 hores tornem a ser al Coll de Jou, parem a observar els panells 
informatius que hi han, i davallem els dos-cents metres que ens queden fins el 
pàrquing, al qual hi arribem quan són les 13:00 hores. 
 
La tornada la fem seguint la carretera o camí encimentat fins a Ogassa, però 
primer parem a fer la visita a l’església de Sant Martí d’Ogassa, que fou 
consagrada el vuit de febrer de 1024 per l’abat Oliba, bisbe de Vic. 
 

 
             Sant Martí d'Ogassa.            Darrera de Sant Martí d'Ogassa. 



 
Mapa de la zona, recorregut en color grog. 


