Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Excursió al cim del Tagamanent i visita al la casa

Data: 25.03.2017

museu l’Agustí en el Parc Etnològic de Tagamanent
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

1 hora (incloent els 7 qmts. pista asfaltada)

1 hora i mitja (en total) sense parades

Grau de dificultat: fàcil

Desnivell: +100 mts. aprox

Responsables i telèfon de contacte:
Toni Hosta 609 47 50 41 muntanya@lamassaccv.org i petitsigransvilassar@gmail.com
Horari:
08:50 quedem a l’aparcament de la Quintana
10:00 arribada a l’aparcament de El Bellver i l’Agustí
10:30 casa museu l’Agustí. Esmorzem abans de fer la visita.
12:00 caminada fins al Coll de Sant Martí i excursió al Turó de Tagamanent
13:30 arribem dalt el Turó de Santa Maria de Tagamanent
14:00 dinar a l’aire lliure
15:30 baixem del turó de Tagamanent i tornada a Vilassar de Dalt
Qui vulgui acabar d’aprofitar el dia en aquest bonic indret del Pla de la Calma, pot anar a
la masia de El Bellver que està molt a prop i fer un circuit permanent d’orientació per a
tot tipus de públic. El circuit consta de 20 fites que s’han d’anar trobant amb l’ajut d’un
mapa dissenyat per Federació Curses d’Orientació (que es pot adquirir al Bellver per 2€)
Material:
 roba d’abric
 calçat apte per caminar
 esmorzar i dinar
Itinerari:
-

Casa Museu L'Agustí ofereix una visita guiada per tots els racons de la masia,
per on ens acompanya la veu d'en Fèlix Agustí, que n'era el propietari a finals del
segle XVIII. Al llarg de la visita podrem contemplar els objectes de l'època i gaudir
de les músiques, les olors i les imatges que acompanyaven un dia qualsevol a ca
l'Agustí, submergint-nos d'aquesta manera en la vida quotidiana d'una família
pagesa de muntanya. Preu visita: 4€ per persona; infants:gratuït

-

Turó de Santa Maria del Tagamanent: un dels cims més característics de la
Serralada Prelitoral identificables des de molts indrets de Catalunya, amb una
bella panoràmica del Montseny, el Vallès i la plana de Vic. Excursió de nivell baix
per a tot tipus de públic

Nº assistents: 34

Valoració: excursió al Tagamanent i visita a la casa museu
l’Agustí al Parc Etnològic del Pla de la Calma molt didàctica
per la canalla per saber com es vivia a muntanya

