
 

 

 
  

Itinerari 
grans: 

TRACK WIKILOC: 
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/tagamanent-
la-garriga-escola-tagamanent-3591634 
 

Sortida de tardor organitzada per l'AMPA de l'escola 
Tagamanent de La Garriga. 
Pugem en cotxes fins l'aparcament del Bellver al costat del 
turó del Tagamanennt (1015 mts),i després d'un bon 
esmorzar ,s'inicia la ruta resseguint el GR 5 amunt cap el 
Plà de la Calma , passant per l'Agustí fins l'Alzina de 
l'Estany, ben senyalitzat. Allà prenem el camí de les 
queredes d'en Bosc, seguint les marques taronges de la 
ruta Viladrau -La Garriga que organitza el CEG, passant pel 
costat del turó de les Termes, la collada d'en Jordi , el 
Monner, la colada Fonda fins el Mojó. Allà seguim carenant 
pel Plà de Santa Maria fins arribar a Roca Centella ( 1001 
mts) ,on baixem cap a La garriga pel Pla de la Batalla , 
Termes d'en Valls, Coll de Carpis les ruines de la casa de 
Prades, Turó de Santa Margarida, Can Vilanova fins arribar 
a l'escola Tagamanent 
 

Diumenge, 13 octubre del 2019 

Tagamanent-Tagamanent 

Del Turó a l'escola ! 

XIII Caminada Taga-
Taga 



 

 

   
 
 
  

-Cal pujar en cotxe particular. Us agrairíem que us 
organitzeu per tal de pujar plens.  
-Ens trobarem a les 8.45 del matí a la C17, al trencant que 
va al Tagamanent, a l’altre costat de la gasolinera del 
Tagamanent. Allà ens acabarem d’organitzar per omplir els 
cotxes que no arribin plens i fer sortides esglaonades fins al 
aparcament de la masia de Bellver.  

-Allà  deixarem el cotxe i esmorzarem plegats per després 
començar la caminada. 

Inscripció On ine ( TPV escola ) 

- Preu : 3,10 € per nen/a i 5,10€ per adult 
- Inclou assegurança d’accidents, l’esmorzar i el pica-pica. 
- Inscripció fins el dia 8 d'0ctubre. 
 
- INSTRUCCIONS PER LA COMPRA DE TIQUETS ON LINE  ESCOLA): 
1- Accedir al compte TPV ESCOLA (https://tpvescola.com/)  
2.- Nom usuari i contrasenya del vostre fill/a.  
3- Accedir a COMPRAR (així accedireu a la Botiga de la TPV Escola). 
3- Escollir els tiquet: nen/a i/o adult, i marcar-ne la quantitat. 
5- Fer el pagament. 
 
 

 
 

 
 

IV CONCURS 
FOTOGRÀFIC  
Aquest any la foto 
més divertida tindrà 
premi!!! 
 
 

8.45 : Trobada a la Cruïlla del poble Tagamanent -C17. 
9:00 Esmorzar a l’aparcament de la masia del Bellver, on els 
més menuts, que no facin la travessa, podran pujar al cim del 
Turó del Tagamanent i fer jocs. 
 
 
 

CAMINADA  ( 13 kms ) ( 3 hores aprox.) 

9:30h. Sortida de Can Bellver.   
11:30 h. (km 8): Roca centella (1001 mts) 
12:45 h. (km 13) : Escola Tagamanent. 
 
 
 

PICA-PICA  

13:00- 14:00 : Finalment ens retrobarem cap al migdia, a l’escola 
per fer un pica-pica de comiat. Després del pica-pica ens 
organitzarem per recollir els cotxes al Bellver. 
 
 
 

Programa 
TROBADA i ESMORZAR 

 

Itinerari més menuts: 
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