
Figaró – Tagamanent (amb opció d’excursió circular) 

 Aficionats  als  senders 

Recorregut 

(0 min) S’inicia l’itinerari a l’estació de Renfe de Figaró, el qual té l’origen en l’hostal 

anomenat Figueró (sXIV) que donava hostalatge als usuaris del camí ral Barcelona-Vic-

Cerdanya i que més tard es convertí en un poble d’estiueig (sXX). 

(5 min) Creueu el riu Congost pel pont de Montmany i gireu a l’esquerra agafant la 

carretera de Ribes. Diversos camins us duran a les escales de l’Àngelus, al final del 

poble, a la dreta, que pugen fins al carrer Mossèn Jacint Verdaguer que l’heu de seguir 

a l’esquerra. 

(10 min) En acabar-se el poble, seguim per una pista asfaltada que ascendeix a la dreta. 

(30 min) Trobareu l’única font de l’excursió, a l’esquerra de la pista asfaltada després de 

passar per sobre un rierol. S’anomena la font del Molí ja que el canó de l’aigua surt de 

mitja mola de molí. A l’altra banda de la pista asfaltada, a la dreta, s’hi poden trobar les 

ruïnes del molí. 

Seguiu pujant per la pista asfaltada i deixant enrere qualsevol altra pista que 

surti d’aquesta ja que duen a masos, com per exemple, Can Xicola (que deixeu a la dreta, 

amb una campanar mig amagat per la vegetació). La pista puja pronunciadament. 

(40 min) S’acaba l’asfalt, continueu per la pista principal ascendent deixant enrere 

qualsevol altra pista que surti d’aquesta. 

(45 min) Passareu per l’escola de natura de Vallcàrquera deixant-la a l’esquerra 

(aparcament a la dreta). Seguim els indicadors Tagamanent / Pla de la Calma, la 

pista fa un gir pronunciat a l’esquerra i n’hi ha una altra que segueix recte. Heu d’agafar la 

corba a l’esquerra. 

 

En tot moment continueu per la pista principal que ascendeix pronunciadament deixant 

enrere qualsevol altra pista que surti d’aquesta. La pista fa alguns girs i transcorre sobre un 
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terreny majoritàriament rogenc. Es recomana fer la pujada amb calma, efectuant diverses 

parades curtes a l’ombra per beure, menjar quelcom no gaire dens (fruita, xocolata...) i 

agafar aire. 

(50 min) Deixeu enrere un camí que surt a l’esquerra amb un senyal de prohibit la 

circulació. 

(1h 10 min) Trifurcació: A l’esquerra surt una pista i a la dreta una altra. Al mig hi ha un 

sender poc marcat. Heu d’agafar la pista de la dreta. 

(1h 40 min) Arribareu a un pla on hi ha un creuament 

de camins. S’ha acabat la pujada més feixuga, tot i 

que encara haureu de superar 200m de desnivell. Es 

veu el turó del Tagamanent i el seu campanar. S’ha 

d’agafar el sender que puja a la dreta i que s’endinsa 

al bosc (deixant enrere la pista). 

(2h 05 min) Creueu una carretera asfaltada i agafeu 

un sender poc marcat que ascendeix just davant 

vostre. 

(2h 20 min) Us trobareu una paret de pedra i un 

sender més marcat que ve de la dreta i segueix a 

l’esquerra. Podeu “escalar” la paret de pedra sense 

dificultat ja que després s’unirà a un sender més 

marcat que us durà directament al cim (recomanat) o 

continuar el sender per l’esquerra. 

(2h 25 min) Heu arribat al cim del Tagamanent (1056m) amb precioses vistes a les 

cingleres. Les edificacions que trobareu, ara ja molt enrunades, formaven part del poble de 

Tagamanent i del seu castell del sX. Actualment el conjunt és de la Diputació de Barcelona 

que n’ha restaurat l’església de Santa Maria, davant d’aquesta hi ha un cementiri poc 

reconeixedor com a tal després d’unes curtes escales i envoltat per un petit mur. Es 

recomana descansar i menjar. 

TORNADA ITINERARI CIRCULAR 

(0 min) Es pot tornar pel mateix camí, però es recomana tornar per la GR-5 perquè és més 

amè. Per agafar el camí de tornada cal agafar altra vegada el sender per on s’ha pujat 

(d’esquena a la porta de l’església de Santa Maria a l’esquerra). El sender fa uns quants girs. 

 (5 min) Deixeu a l’esquerra unes grans roques quan el sender fa un gir a la dreta. Seguiu el 

sender fressat. 
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(10 min) El sender continua recte. Vosaltres heu d’agafar un sender que descendeix a mà 

esquerra amb la indicació Coll de Sant Martí Bellver. Passareu per sota de les pedres 

que abans heu “escalat”. Heu de seguir recte sense deixar el sender. 

(15 min) El sender arriba a una esplanada (aparcament) on hi arriba una pista asfaltada. Hi 

ha un mapa. S’ha d’agafar el sender que surt a l’esquerra (d’esquenes al mapa) indicat amb 

fites verdes metàl·liques i dibuix de GR-5 (ratlles blanca i vermella) en tot 

moment. 

(30 min) Passareu per sobre unes roques 

vermelles que formen capes i s’exfolien. 

El sender descendeix pronunciadament. 

El sender creua vàries vegades una pista, 

cal seguir en tot moment les fites 

metàl·liques verdes. 

(1h 15 min) Cal agafar la pista que 

segueix a la dreta, vorejar un turó que 

queda també a la dreta i arribareu a uns 

camps de conreu. La pista gira a 

l’esquerra i passa pel costat de Can Puig-

agut (a l’esquerra), un mas enrunat. Uns metres més endavant, si mireu enrere, veureu el 

cim del Tagamanent que heu deixat enrere. La pista cal seguir-la tan sols uns metres perquè 

més endavant cal agafar un sender que surt a mà dreta al costat de la torre d’alta tensió. Cal 

seguir en tot moment les fites metàl·liques verdes. 

(1h 45 min) El sender arriba a una pista que heu d’agafar a la dreta. La pista baixa i fa un 

revolt a l’esquerra. Després la pista fa un gir a la dreta i, abans de fer el gir, trobareu davant 

vostre un sender marcat amb una creu que descendeix enmig d’un bosc frondós. Podeu 

seguir per la pista o agafar la drecera (el sender). 

(1h 55 min) Arribareu a una pista asfaltada. De seguida heu d’agafar un trencant a la dreta 

que us durà al pont de l’Avencó. Passeu pel pont i agafeu la carretera de ribes a l’esquerra. 

Trobareu pocs metres més enllà, una font a l’esquerra. 

(2h 05 min) A la rotonda, gireu a l’esquerra (tercera sortida si fóssiu un cotxe) i més 

endavant a la dreta seguint les indicacions de Renfe. Seguiu recte i creueu un pont de pedra 

que passa per sobre del Congost i per sota de l’autovia de Vic. Agafeu el carrer major fins a 

la plaça de l’Abella i a la dreta agafeu el carrer de l’estació que puja. Abans d’arribar al final, 

agafeu a l’esquerra el carrer de les cadenes i quan s’acabi gireu a la dreta pel carrer del 

Tagamanent i de seguida a l’esquerra pel carrer de Puigfred. 

(2h 15 min) Pocs metres més endavant trobareu a la dreta unes curtes escales que us duran 

a l’andana de l’estació. 


