
Turó de Tagamanent, l’Agustí, El Bellit des d’Aiguafreda 
14 d’abril 2021 

 

Assistents: Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, Josep Ma Martínez, Miquel Maymó, Ferran 

Mur, Josep Roca. 

Distància:15,82km  Temps: 6,35h Temps en moviment:4,22h Desnivell:831m+ Temp:10 

graus  

Cotxes: 35km Cada persona porta el seu cotxe, per mesures COVID 19. 

 

Ens trobem a dos quarts de vuit a 

l’entrada d’ Aiguafreda, aparquem al 

principi del carrer  de l’Avencó.  

Agafem la pista que surt cap el Turó de 

Tagamanent, tot seguint les senyals de 

GR-5 i de la Matagalls- Montserrat. 

Estem a quatre-cents metres+, i es 

presenta un dia esplèndid.  

Aiguafreda Tagamanent pel GR5, 

ascensió continuada, només cal estar 

atents a les dreceres per evitar anar per 

la pista. Les lloses de pedra del Figaró 

estan presents tota la pujada. Passem per les ruïnes de can Puig-Agut, continuem fins el coll, 

anem al mirador de les ruïnes de l’Ermita de Sant Martí i tornem al corriol de pujada. Arribem al 

cim d’avui (1056m+) i a les ruïnes del castell de Tagamanent (Ja esmentat l’any 945 sota el 

domini dels Comtes de Barcelona) i l’Església de Santa Maria edifici romànic del segle XII, per 

cert molt arreglada i tancada amb reixes per veure els interiors. Hi ha una bona panoràmica. 

Fem la foto de grup un cop més reivindicatives LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS. 

 

 

Per baixar del cim hem fet drecera hem passat pel mig del bosc. Al coll hi fem un reagrupament. 

Seguim per la carretera, deixant la masia del Bellver a la nostre dreta. La pista de la Calma està 

tancada amb una barrera pels cotxes. A l’aparcament, agafem un corriol que ens porta a la 

masia de l’Agustí (casa museu del parc etnològic del Montseny). Ja són prop de les onze i parem 

a esmorzar i gaudir de la tranquil·litat de la Calma.  



Continuem el camí per un caminet, fins passar per una bassa amb la 

terra molt roja, és aquí on comença un corriol molt planer i agradable 

de fer, on ens creuem amb dues senyores de la Garriga que feien la 

caminada al reves nostre, xerrem una miqueta i seguim. Arribem a la 

casa del Bellit,ens reben molts animals de granja, no hi veiem gent. 

Seguim el camí poc fressat que ens porta a les ruïnes de la casa dels 

Fondrats.  Amb rètols de perill pel Bou Gascon. 

Veiem el bou Gascon, fa molt de respecte, amb les seves vaques pasturant. 

 Continuem baixant per caminets i pel sender que segueix per dalt de la cresta del serrat de 

Frondats. Aquest sender és realment preciós, ben fressat i indicat amb marques grogues i 

algunes fites. Arribem a la pista ampla, i seguint-la a mà dreta passarem pel càmping l’Avencó i 

el Pou de glaç Gran de l’Avencó. 

Arribem al punt d’inici on tenim els cotxes. Una bona matinal. 

Anem a dinar al Nou Casal de Llerona, ben atesos. 

La propera setmana anirem al Turó de l’Home des de Font Martina. Sortirem a les 7h del Viena 

del Ramassar. 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/aiguafreda-tagamanent-el-bellit-70540566 
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