
Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV 

Nom de l’excursió: Ruta circular Tagamanent 
 

Indret:  Parc Natural del Montseny Data: 10/11/2022 

Temps aproximació amb cotxe: 44 minuts Temps de marxa (sense parades):  3:30h 

  

DIFICULTAT 
El grau de dificultat s’indica 
d’acord amb la taula que hi ha al 
final de la fitxa 

   Severitat del terreny: 2 
 

  Dificultat d’orientació: 2 

Dificultat desplaçament: 3   Esforç necessari: 3 

  

Desnivell de pujada: 486 Desnivell de baixada: 486 

Desnivell acumulat:  972 Distància:  9,780 km 

Tipus de recorregut (lineal/circular):  Circular  

  

Responsable i telèfon de contacte:   640 062 064  / Glòria Martín Císcar 

Nº màxim d’assistents:  Nombre real d’assistents:       

Hora de sortida:  8 h Lloc de sortida: Aparcament La Quintana 

Data màxima d’inscripció:        
 
Descripció ruta i altres informacions d’interès:  
 
Ruta fàcil, sempre que s'estigui acostumat a caminar. Des de que aparcarem fins al cim, és 
de pujada, per la qual cosa per algú es pot considerar moderada. Hem d'estar atents als 
camins i senders, ja que des d'un punt del el trajecte. 
 
A la falda del turó tenim el Montseny a la nostra esquerra i el Montnegre i el Corredor a la 
nostra dreta. El Figaró i Montmany a primera vista i al fons Sant Llorenç del Munt. 
 
Per pujar anem pel corriol, hi ha un tram una mica estret on cal vigilar una mica. Al fons de 
tot encara es veu el Turó de l'Home. 
 
Per fi veiem l’Església de Santa Maria, un edifici romànic del Segle XII que ha patit 
moltíssimes modificacions fins avui. Inicialment hi havia el Castell de Tagamanent, nomenat 
ja l'any 945, però del castell ja només en queden unes quantes restes. Actualment estan fent 
treballs de restauració i no es pot accedir a l'interior. 
 
 
 



Track:    https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-tagamanent-100-cims-43266363    
 
Mapa:   

 
 
  
Anirem a dinar al Figaró   
 
 

 



  Equipament i material imprescindible 
Organització 
 Emisores 
 Farmaciola bàsica 
 GPS o mapa i brúixola 
 Telèfons de contacte 
 

Individual  
 Protecció solar  
 Tallavents 
 Guants 
 Folre polar 
 Gorra, barret 
 Manta d’emergència 
 Frontal o lot 
 Bastons de tresc 
 Menjar i aigua  

Opcional  
 Farmaciola personal 
 Manta d’emergència 
  
 

 

Material tècnic addicional i específic per la sortida:       
 
Informe i valoració final:       
 

 
GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT 
Duresa del terreny 
1 – El terreny no està exempt de riscos 
2 – Hi ha més d’un factor de risc 
3 – Hi ha diversos factors de risc 
4 – Hi ha bastants factors de risc 
5 – Hi ha molts factors de risc 

Dificultat d’orientació de l’itinerari 
1 – Camins i cruïlles ben definits 
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat 
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i 
punts cardinals 
4 – Exigeix navegació fora de traça 
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal 
vorejar 

Dificultat del desplaçament 
1 – Marxa per superfície plana 
2 – Marxa per camins de ferradura 
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular 
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri 
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió 
 

Esforç necessari 
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva 
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva 
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva 
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva 
5 – Més de 10 h de marxa efectiva 

 
 


