
FITXA TÈCNICA

ORIGEN: estació de Sant Martí de 

Centelles.

DESTÍ: AEG

TIPUS: LINEAL

DISTÀNCIA: 36,3km

DESNIVELL POSITIU: 923m

DESNIVELL NEGATIU: 1.086m

DESNIVELL ACUMULAT: 2.009m

ALTITUD MÀXIMA: 1.1550msnm

ALTITUD MÍNIMA: 143msnm

TEMPS APROXIMAT: 4h 27min

LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS



PRESENTACIÓ

Durant l'excursió d'avui pujarem el Turó de Tagamanent, una de les muntanyes més emblemàtiques de la comarca. Al seu cim, situat a

més de 1050 metres sobre el nivell del mar, hi trobarem l'església de Santa Maria de Tagamanent (NÚM.36 i 37), un edifici romànic del

segle XII que establirem com a únic punt de pas. La ruta comença a l'estació de tren de Sant Martí de Centelles i s'enfila cap al punt més

alt a través del Sot i la Carena del Bellit. Un cop a dalt, només ens restarà davallar fins al Figaró per seguir el curs del riu Congost fins a

Granollers. L'excursió finalitzarà a la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10) (NÚM.63).

RUTA

Des de l'estació de Sant Martí de Centelles anirem a buscar el punt d'informació del Parc Natural del Montseny, a Aiguafreda. Un cop allà,

seguirem la ruta Matagalls-Montserrat (MM) fins al Pla de la Llacuna (situat al Pla de la Calma). A poc d'haver començat l'excursió ens

trobarem amb els pous de glaç de l'Avencó (NÚM.6), i poc després amb un càmping que rep el mateix nom (NÚM.8). Més endavant

passarem per la pedrera “Jaume Vila” (NÚM.11). Tots tres punts ens serviran de referència per saber que anem pel camí correcte. Tot i

que seguirem una ruta senyalitzada, les marques verdes i vermelles pròpies de la MM (NÚM.18) són d'allò més escasses. Després d'una

bona estona de pujada suau però constant per pista ampla, arribarem al Pla de la Llacuna (NÚM.20, 21 i 22). A partir d'aquí seguirem les

marques blanques i vermelles del GR-5. A través d'aquest sender de Gran Recorregut passarem pel mas de l'Agustí (NÚM.26) i el Bellver

(Parc etnològic del Montseny i punt d'informació del Parc Natural) (NÚM.28, 30 i 31). Les vistes del Tagamanent des d'aquí compensen

amb escreix el cansament de la pujada. El nostre destí no té pèrdua, hi arribarem amb facilitat reprenent la pista ampla per la qual

circulàvem o agafant el petit corriol senyalitzat amb marques taronges (NÚM.33). Seguint aquestes marques enfilarem el caminet que

puja cap al cim del Tagamanent, on ens espera l'església de Santa Maria (NÚM.36 i 37), únic punt de pas de l'excursió. Tot i que en algun

moment l'ascensió pot semblar força tècnica, el corriol és apte per a bicicletes, i el retorn (pel mateix camí) satisfarà a aquells amants del

descens i les emocions fortes. Cal tenir ben present, però, que aquesta zona és molt concorreguda i hem de ser molt respectuosos amb

els altres excursionistes i amb l'entorn. De nou al collet de Sant Martí (NÚM.39) prendrem la carretera asfaltada i pedalejarem en direcció

sud cap a Sant Pere de Vallcàrquera i el Figaró.



Tot i que en algunes cruïlles hi ha indicacions, el mapa i/o el GPS ens podran ser de gran utilitat. Després d'una bona estona de forta

baixada arribarem a la Rectoria de Vallcàrquera, que a dia d'avui fa funció d'escola de natura (NÚM.45). D'aquí fins al Figaró només

haurem de seguir les marques blanques i grogues del PR C-33, i un cop al nucli urbà anirem a buscar el camí fluvial del riu Congost, a

través del polígon industrial La Cuspineda. El sender del Congost està en molt bon estat i no té cap mena de pèrdua. Només ens resta

acompanyar el riu seguint el seu curs fins a Granollers, passant per la Garriga i el Pla de Llerona a través de la coneguda “ruta del

colesterol”. L'excursió finalitza a la seu de l'Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10).

MUNICIPIS: Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, Tagamanent, El Figaró, La Garriga, Les Franqueses del Vallès –

Llerona, Granollers.

NUCLIS URBANS: Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, El Figaró, La Garriga, Granollers.
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