
Tagamanent des d’Aiguafreda  
21 de desembre de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Joan 
Corbera, Josep Maria Farnés, Jaume Muntan, Julià Pratginestós, 
Josep Roca i Salvador Vilà. 

 

Distància: projectada 11’31 Km. amb altures 11’53m. Temps 5’11  
Desnivells:total 655 m. Acumulat 676 m. Cotxe: 20 Km. Josep Carbonell i Josep Roca  
 

Ens trobem a les 8 del 
matí als Gorcs. Marxem 
cap a la Garriga on pre-
nem la C-17. En sortim a 
Aiguafreda i aparquem 
prop de la riera de l’Aven-
có. Prenem una pista 
senyalada amb vermell i 
blanc com a GR 5, amb 
verd i vermell com a ruta 
Matagalls-Montserrat i 
amb etiquetes morades 
amb una V com a ruta 
Verdaguer. Els nombrosos 
pals amb les diverses 
marques identificatives 
indiquen la ruta a seguir 
sense possible pèrdua. És una ruta clàssica, que nosaltres seguim tan d’anada com a 
tornada. Aviat trenquem per un sender que passa pel mig del bosc. De tant en tant hem 
de travessar gran blocs de pedra, així com corriols. Avancem pausadament i ens 
agrupem diverses vegades. Fem la primera parada al davant la casa enrunada del Puig-
agut, que ens permet divisar el Tagamanent al fons. Seguim avançant i ens tornem a 
retrobar al collet de Sant Martí. Des d’aquí en Josep Roca telefona a Can Candelich per 
anar a dinar i convoca la resta de companys per retrobar-nos al dinar previ al Nadal. 
Després seguim pel camí que ens porta a Santa Maria de Tagamanent (1.059 m). Hi 
arribem a les 10’50 i ens arrasem per esmorzar. Fa un dia molt clar, però en espais 
oberts l’aire es fa sentir. Després d’una proposta de baixar uns quants directes al 
restaurant de Samalús, es decideix renunciar-hi i tots junts desfer el camí d’anada. Ens 

retrobem a la cruïlla, al peu d’una torre 
d’alta tensió i baixem fins a l’apar-
cament. Arribem a 2/4 de 2 tocats i 
anem amb el cotxe per la Garriga cap 
a Samalús on a les 2 h. ens apo-



sentem a una magnífica taula rodona que ens acull. En Jaume Ventura i l’Ismael Porcar 
s’afegeixen més tard a l’àpat. A les postres brindem amb cava pels 58 anys que l’Ismael 
Porcar, que ha complert el 8 de desembre. A la sobretaula es decideix que la propera 
setmana farem una excursió curta a la Mola des de Matadapera. Sortirem a les 8 del 
Ramassar. 
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