SECCIÓ EXCURSIONISME I SENDERISME

De Bruguera al Taga (2.040 m) tot passant per Sant
Amand (1.851 m) (Ripollès)
Fitxa tècnica de l’activitat
Responsable Jordi Soria
Data Diumenge 22
març 2018
Lloc Pl. Santa
Magdalena
(Ajuntament)
Transport Autocar
Hora sortida 7 h
Sortida llarga

Sortida
curta

14 Km

11 km

6-7 hores

4 hores

1150m

650

1150m

650

Preus
Membres CEE
i UEC

14 €

No membres

17€

Menors de 10

10€

Cal llicència federativa
modalitat A.
Cost per un dia: 4,5 €
MOLT IMPORTANT :Reserva de
plaça fins dimecres abans de
l’excursió

Cartografia
Recorregut llarg: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/coll-de-jou-1637-m-el-taga-2040-m-bruguera-santjulia-de-saltor-sant-amand1851m-coll-de-jou-12144679
Recorregut curt: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/bruguera-coll-de-la-portella-sant-julia-de-saltorsant-amand-pla-de-la-pena-coll-de-jou-18167062
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Informació de la sortida
És una ruta que he classificat de exigent pel seu desnivell acumulat (1150m.). Fent-la amb més temps no té cap
dificultat doncs els seus 14 quilòmetres no són excessius.
És una ruta circular que comença al nucli de Bruguera. Continuem per pista passant pel veïnat del Serrat Roig, on
trobarem un senyal que
ens indica la Font Xica.
En
aquest
punt
agafarem el corriol molt
fressat a mà esquerra
que es va enfilant fins a
trobar una pista amb
senyalitzacions
que
anirem seguint, i la
deixem per prendre un
altre corriol a mà
esquerra molt fàcil de
fer però amb forts
pendents, fins arribar al
Coll de Corones o de
Saltor.
Des d’aquí ja veiem Sant
Julià de Saltor al fons, i
al cim, a mà esquerra la
creu de Sant Amand.
Baixem fins l'església
que es troba unida a la
rectoria i forma un
conjunt
heterogeni.
Seguim pels prats fins a
trobar el corriol amb
marques vermelles, hi
ha trams molt drets
sobretot a partir del Faig
Gros ( molt atrotinat a
dia d'avui). A partir
d’aquí, a més de ser
molt dret hi ha molta
pedra inestable que
obliga a pujar tot sovint
fent servir les mans. En poca estona arribarem al Cim de Sant Amand (1854 m) és conegut com la “balconada del
Ripollès”. Des d'aquesta magnífica talaia les vistes són extraordinàries. Després de contemplar aquesta panoràmica
deixem el cim i seguim en direcció nord pel pla de la carena continuem seguint les marques vermelles i anem baixant
pel corriol entre pins i fagedes fins a sortir al Coll de Jou. A partir d’aqui, el recorregut curt torna cap a Bruguera i el
recorregut llarg s’enfila cap al Taga.
Pugem a mà dreta i seguim les tanques del bestiar mentre veiem el Taga en tot moment, fins que arribem al cim.
Un cop hem arribat a la creu, la vista és fantàstica, gaudint d’una magnífica panoràmica sobre els alts cims del
Pirineu i la Garrotxa. Continuem resseguint la carena, fins a arribar a un punt en que ens decantem a l’esquerra, tot
baixant pels prats en pendent i arribem a la pista emporlanada. Seguim baixant un tros per aquesta pista en direcció
a la Bruguera, deixem la pista i comencem a baixar, durant aquest trajecte anem baixant pel mig del bosc, seguint
torrenteres i camins sense marcar fins a arribar a la Bruguera.
Material i recomanacions
Bon calçat, cantimplora ( passarem per alguna font), crema sola, gorra, roba d’abric, bastons i moltes ganes de
caminar. Penseu a portar menjar per el migdia.
A la plana web teniu document on us amplia el tema de material...
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