Fitxa de l'itinerari:
• Comarca: Vallès Oriental
• Distància: 14,8 km
• Durada aproximada: 3h 40min (sense parades)
• Desnivell: 600m de desnivell acumulat
• Dificultat: Baixa.
• Altitud: 1055m
• Època: Tot l'any.
• Com arribar-hi: En transport públic s'ha d'agafar el tren de rodalies de la
línia R3 direcció Vic i Puigcerdà parant a l'estació de Sant Martí de
Centelles. Podeu consultar els horaris en aquest enllaç.
• Altres: Itinerari d’anada i tornada, és a dir, no circular, senyalitzat per
marques del GR 5.

Sortim de l'estació de Sant Martí de Centelles i creuem el poble direcció nord
cap a la plaça de l'ajuntament, que el trobarem a mà esquerra després de
creuar les vies del tren. Des d'allà, creuem la C-17 per sota pel Carrer Major i a
la rotonda tombem a mà dreta amb molt de compte per la nacional fins arribar
al Carrer Molí d'Avencó que prenem cap amunt. Just abans de l'entrada del
pàrquing 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.
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.
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 indicacions
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 segueix de pujada i travessa diverses vagades la pista ampla,
fent drecera. En algun lloc segueix per la pista uns metres.
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 duu 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.
Tornarem tot fen baixada pel mateix camí que hem pujat.
Mapa interactiu

Per a més informació visita'ns www.bcn.cat/craj o truca'ns al 93 265 52

