Tagamanent des d’Aiguafreda
16 de desembre de 2015
Integrants: Josep Carbonell, Ricard Caussa, Pep Comas, Josep
M. Farnés, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Manel Molina, Ismael
Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’98 4’32 amb altures 11’09 4’41 Km. Temps: 5’31 3’45
Desnivells: 650 127 m. Acumulat: 656
239 m. Cotxe:. 20 Km.
Josep M.
Farnès, Josep Roca i Ismael Porcar
Ens trobem als Gorcs a les 8 del matí
amb la intenció de pujar al Tagamanent.
Sortim ja en dos blocs. Uns pugen des
d’Aiguafreda, i fan el recorregut habitual
per entre gran blocs de pedra, així com
corriols pel camí del Tagamanent. Els
altres pugem per una pista asfaltada
amb el cotxe fins Collet de Sant Martí on
aparquem i fem una volta pel
Tagamanent, visitant les masies del
Bellver i l’Agustí.
Aquests, tot seguit,
pugem pel camí fins
al
Turó
del
Tagamanent (1.056
m) on hi arriben a 2/4
d’11 i al cap de poca
estona ens retrobem
tots junts. Fem la foto
de grup, esmorzem
tranquil·lament i ens
estem 1 hora i mitja
asseguts a una feixa
davant de l’accés al
temple. Contemplen
el paisatge en un dia
clar i solejat. Una
mica més enllà hi ha
un altre grup de
quatre excursionistes
i ens visitarà una jove
que ha pujat corrents.
Després
retornem
junts per la feixa de la
Poua i ens arribar
sota del Turó dels
Reis ens separem per
retornar al lloc on
tenim
els
cotxes
aparcats.
Després

ens retrobarem a la Cabanya de la Garriga
per dinar. Allà s'incorporen en Josep Rodri i
en Jaume Ventura pel dinar previ al Nadal.
Junts dinem a 2/4 de 3. A la sobretaula
decidim que la propera setmana anem al Puig
d’Olena. Sortirem de Llerona a les 8 del matí.
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