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En cotxe:

Des de Terrassa a Coll de Jou, calculeu 
un parell d’hores de trajecte. 

Us proposem un itinerari sense peatges: 
agafem la C-58 per enllaçar amb la 
carretera C-17 en direcció Vic i Ripoll. 
Des de Ripoll prendrem la carretera 
GIV-5263 en direcció a Ribes de Freser. 
Arribats a Ribes, seguim la GIV-5263 en 
direcció Bruguera. Des de Bruguera 
continuarem per la pista pavimentada 
que uneix el poble amb Ogassa i amb la 
Colònia Estevenell, al sud de Campro-
don. La seguirem fins arribar al Coll de 
Jou (1.634m) 
(42° 16′ 16.8″ N, 02° 12′ 32.9″ E). 

Al coll hi ha diferents espais on podrem 
aparcar el cotxe. Font: Editorial Piolet. En família i per nens nº4.

Coll de Jou



Descripció de l’itinerari a peu:

Esplèndid mirador pirinenc 
Al poc d’haver iniciat l’ascens vorejant la tanca, 
podrem prendre un corriol per pujar el primer llom 
herbat, el segon ressalt és més planet i es pot fer 
sense cap dificultat fins que arribem al camí força 
ample i ben fressat que travessa el Pla de Cabanes 
(1.805 m). Arribats a aquest punt haurem 
d’esquivar forces tifes de vaca, però no patiu, ja 
sabeu que aquestes de muntanya no fan pudor!

Arribats a aquest punt podríem enfilar camí amunt seguint 
la tanca però nosaltres, per fer l’itinerari més planer, ens 
dirigirem al NE per anar a cercar el senderó situat al petit 
coll que hi ha a la dreta del cim del Taga, indicat amb 
marques de pintura. Des del Collet de Comallonga 
(1.888 m) prendrem el camí que, en direcció NO, ens 
portarà al cim de carena herbrada del Taga on gaudirem 
de les fantàstiques vistes de l’Alt Pirineu i les valls del 
Freser, del Ter i la Garrotxa.

Recomanem anar fent ziga-zagues per facilitar la remunta-
da, veureu quina vista més espectacular! No té pèrdua, 

sempre amunt fins arribar a la gran creu blanca que 
corona el cim!.

Una mica d’història:
 
El cim del Taga és el punt culminant de la Serra de 
Conivella, amb els seus 2.040 metres tanca la vall 
de Ribes pel SE i se situa al bell mig del Ripollès.

És un pic inconfusible que 
destaca des de tots els 
miradors de la vall i un 
dels recorreguts més 
clàssics i bonics de la 
zona. Es desconeix 
l’origen de la paraula Taga 
però, possiblement, es 

tracta d’un nom preromà. 

De sempre, la ramaderia ha estat la principal dedicació 
dels habitants d'aquesta terra pirinenca. I, tot i que cada 
cop més s'estan deixant de banda les activitats tradicio-
nals per atendre el turisme, les pastures constitueixen 
gairebé el 25% de la superfície de la comarca, el que 
denota la importància del pasturatge al Ripollès. A 
muntanya predomina el bestiar boví, actualment hi ha 
entorn dels 15.000 caps de boví repartits a parts iguals 
entre les vaques de llet i les de carn. Al Taga trobarem 
sobretot vaques de carn i potser algun grup d’eugues. 

 A l'estiu, quan escassegen els pasturatges a la terra 
baixa, els ramats pasturen a les prades d'alta muntanya, 
on l'herba encara és verda i abundant.
Movent-nos entre els 1.600 i 2.000 m, hauríem de 
trobar-nos pinedes de pi roig i pi negre, però al Taga, com 
en moltes altres muntanyes de la zona, el bosc ha estat 
destruït per fer-hi pastures pel bestiar.

Si la calor no ha apretat massa podrem 
veure-hi gran 
varietat de plantes 
i flors; pulsatil·les, 
orquídies i gencianes. 

Al cim podem trobar-hi un vèrtex 
geodèsic, un senyal que indica una 
posició exacta i que forma part 
d'una xarxa de triangles amb altres 
vèrtexs geodèsics (referència: 
290083001).

Distància:  5Km 
Desnivell: 410 m
Temps: 2 hores: 1 hora i ¼  de pujada i ¾ d’hora de 
baixada. 

De totes les possibilitats d’ascensió, hem triat la més 
tranquil·la, directa i curta perquè comencem des del Coll 
de Jou (1.634m), un punt ja molt enlairat. 

Caldrà però que tingueu en compte que haurem de 
superar, en un tram força curt, un desnivell considerable i 
que caldrà que cadascú valori les possibilitats dels seus 
fills més petits. 

Fora del desnivell, la ruta no té cap dificultat tècnica i és 
d’ascensió fàcil per terrenys de pastures, la pot fer tothom 
mínimament preparat. 

Sortim del Coll de Jou, a peu del Taga, en direcció N 
muntanya amunt, pel 
costat DRET de la tanca 
de filat pel bestiar que 
surt del coll mateix,  
aquesta tanca també 
marca el límit entre els 
termes d’Ogassa i de 
Bruguera. Tot i que el 
camí està desdibuixat 
perquè hi creix l’herba, no 
té pèrdua perquè el cim el 
tenim sempre damunt i a 
la vista.


