PUJADA AL TAGAMANENT DES D’AIGUAFREDA
Desnivell 500 m. Durada 3:15 h. Distància 10,5 km. Itinerari d’anada i tornada,
senyalitzat (GR 5).
L’inici és a Aiguafreda. Just abans de l'entrada del parquin del restaurant
Les Alzines d'Avencó trobem una pista ampla que puja amb força
pendent i amb les indicacions del GR 5 que ens acompanyaran tot el
trajecte. Seguim per aquesta pista uns 200 m. fins trobar un pal
metàl·lic grocs a cada costat i deixem el cotxe (si no ho hem fet en el parquin).

0:0 Prenem pel corriol que surt de pujada prop del pal groc de
l’esquerra, amb els senyals del GR 5. De fet, és suficient seguir les
indicacions d’aquest itinerari de gran recorregut per arribar al nostre
destí.

El camí d’anada és sempre de pujada, que inicialment és força
pronunciada i va entre vegetació abundant. Molts trams tenen el
terra de lloses de pissarra.
0:35 Després de passar per una clariana amb vistes sobre
Centelles, els Cingles de Bertí i, en primer terme, la serra de l'Arca,
arribem a una torre d'alta tensió. El camí és ample i el seguim cap a
l’esquerra fent sempre cas a les idicacions del GR, amb el castell de
Tagamanent al davant.

Trobem les restes de la masia de Puig Agut (al mateix peu de la
pista ampla) i seguim un tram de la pista ampla fins trobar un corriol
a l’esquerra, amb les indicacions del GR.

El nostre camí seguéix de pujada i travessa diverses vagades la
pista ampla, fent dressera. En algun lloc seguéis per la pista uns
metres.

1:15 Arribem a una clariana amb el castell en el cim del davant i el
camí va cap a l’esquerra planejant, amb el cim del castell a la dreta.
Arribem a un encreuament de camins, amb un panell informatiu. A

la dreta, un camí du en pocs minuts al castell. A continuació veiem
la pista que ve de pujada des del poble de Tagamanent i es dirigeix
cap a l’esquerra cap el Pla de la Calma. Si seguim per aquesta
pista arribem a la masia Bellver amb el centre d'informació "La
Calma", i la masia l'Agustí.
La tornada és pel mateix camí. Ara tot és baixada.

