
Parc Natural del Montseny – Tagamanent - (Vallès Oriental) 
 
Data: dimecres dia 24 de maig de 2017 
 
Participants:  Joan Maria Boada, Joan Gassol i Toni Coll. 
 
Ascensions: Turó de Tagamanent (1.059m.) 
 
Temps: Total  6h.30m., Efectiu 5h.30m. 
 
Distància: 17 Km.  
 
Desnivell positiu acumulat: 750m. 
                       
Itinerari:  A les set del matí sortim de Tarragona i anem al poblet de El Figaró. 
Aproximadament a les 9h. iniciem l’excursió seguint inicialment els senders PR-
C-33 i PR-C-213, que discorren per la Riereta de Vallcàrquera, per sota la Baga  
 

 
Vallcàrquera 

 
La Riereta 

 

de Can Xicola. Passem a frec de la Font del Molí i poc desprès de l’ermita de 
Sant Pere de Vallcàrquera deixem el PR-C-33, que va cap a Sant Cristòfol de 
Monteugues i continuem pel PR-C-213 que va al Tagamanent pujant per la 
pista de mà esquerra que condueix cap a les masies de Can Parraubis, Can 
Puig, Can Geroni, Can Grau i Can Gil. 
 

 
PRC33 i PRC213 

 
Sender de Bellver 



 
A l’alçada del Sot de les Escamargues deixem la pista i prenem a mà esquerra 
el sender de Bellver, que serpenteja entre frondós alzinar, creua el Turó del 
Molinot, flanqueja el Sot del Guerot Boscos i s’enfila al Turó dels Corbs de 
959m. Tot seguit arribem a la gran masia de Bellver, avui en dia reconvertida 
en bar-restaurant i alhora punt d’informació del Parc Natural del Montseny. 
 

 
Alzinar 

 
El Tagamanent 

 

Des de Can Bellver ja albirem l’altiu turó de Tagamanent, coronat per les restes 
del castell i pel Santuari de Santa Maria de Tagamanent. Davallem fins el Coll 
de Sant Martí i emprenem el caminoi que va guanyant alçada donat la volta al 
turó. Actualment,  i fins el final de desembre d’enguany, l’accés a aquesta 
muntanya a quedat restringit  a causa de les obres d’arranjament de les runes 
del castell i de la restauració del Santuari. Per tant, de moment es aconsellable 
efectuar l’ascensió prioritàriament en els caps de setmana. 
 

 
Santuari de Tagamanent 

 
PRC213 

 

El descens l’efectuem per un corriol molt dret que baixa directament al Coll de 
Sant Martí i a partir del coll reprenem el sender PR-C-213 que mena al collet de 
la Creu del Coll  i al Solà. L’itinerari passa per un garbuix de pistes, senders i 
camins, però està perfectament senyalitzat. Passem vora les fonts de Sant 
Joan i de la Coveta, que actualment estan estroncades. 
 
A les dues del migdia arribem al poble de Tagamanent i ens deturem per 
reposar i fer un mos aprofitant la font, els bancs i l’ombra de la zona 
enjardinada del Parc Patrimonial de la Pedralba. Després de dinar seguim la 



ruta cap El Figueró, creuem el pont sobre el Riu Congost i anem pel  vell camí 
de Barcelona a Vic. Poc després de passar per la vora de l’església de Santa 
Eugenia del Congost, tornem a creuar el riu sobre un altre pont i a dos quarts 
de quatre de la tarda arribem a l’aiguabarreig de la Riereta de Vallcàrquera, 
punt on havíem iniciat l’excursió i prop de on tenim aparcat el vehicle. 
 

 
Riu Congost 


