
PASSEJADES PER A LA GENT GRAN DE MARXA NÒRDICA 2019-2020
Circuit urbà - Espai natural CanTaió
LA LLAGOSTA, 12 de febrer de 2020

INTRODUCCIÓ

La Llagosta és un dels municipis més petits d'Espanya amb una superfície de 3,3 km2, per
això,  ateses aquestes característiques territorials,  farem aquesta passejada per  un entorn
natural  i  urbà. El  grau de dificultat  és baix.  Anirem al  municipi  veí de Santa Perpètua de
Mogoda, que té centres d'interès natural. La proximitat amb la Llagosta fa que sigui un lloc
ideal per a la passejada.

DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI

Gran paisatge i varietat d'espècies vegetals pròpies de zones humides: alzines, pins, roures...
El trajecte de la caminada té 8,2 km, amb un nivell de dificultat baix, que passa per pistes
forestals, properes al centre urbà, amb alguns trams amb pendents lleus.
El desnivell màxim se situa entorn dels 20 m, aproximadament.
Al  llarg  del  recorregut  trobem Can Taió  i  Can Clapés,  llocs  que cal  visitar  per  les  seves
singulars característiques.

CASTELL DE CAN TAIÓ

Edificació de finals del segle XVII. Inspirada en parts d'altres edificis històrics (les torres de
l'entrada  del  monestir  de  Poblet  o  les  gàrgoles  i  agulles  del  pati  dels  Tarongers  de  la
Generalitat). És un edifici eclèctic amb reminiscències de castell medieval. A les cantonades
del conjunt format per aquests cossos hi destaquen unes torres rectangulars de dues plantes,
coronades amb un merlet esgraonat. Al voltant hi ha les mines d'aigua de la zona i una gran
extensió de terrenys per a l’explotació forestal. L’edificació va passar a ser castell el segle XX
integrant l’antiga masia. Les obres van començar a finals del segle XIX i van acabar el 1929
amb la intenció de convertir-lo en segona residència de la família propietària. La Guerra Civil
canvià  la  destinació  del  castell,  que primer  va ser  ocupat  per  efectius  de l'Estat  Català  i
després per la CNT. El 1950 es va vendre a la Junta Provincial de Menors i es convertí en
orfenat. Actualment és propietat de la Generalitat  de Catalunya i  és un centre d'integració
social per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual, escola de formació de jardineria...

CAN CLAPÉS

Centre de restauració, exhibició de carruatges de cavalls, únic per la seva tradició.



HORA I PUNT DE TROBADA 
9:30 h Centre Cultural de la Llagosta.
Pl. Alcalde Sisó Pons, s/n
Descarrega de bus participants al carrer Cadaqués

ITINERARI

9:30 h rebuda en el Centre Cultural i esmorzar
10:00 h inici de la passejada 
11:30 h Can Clapés. Descans 30´ i visita 
12:00 h reprenem la passejada 
12:20 h. parada i vista de l’espai
12:45 h reprenem la passejada
13:30 h Centre Cultural. Dinar i ball

15:30h comiat

RECOMANACIONS

ALIMENTACIÓ: 

Heu de portar l’esmorzar, el dinar i aigua per a la Passejada. 

EQUIPAMENT: 

Heu de portar calçat adequat, gorra, motxilla petita i bastons. Si el temps és inestable, alguna
protecció per si plou.

Podrem deixar el dinar en el Centre Cultural mentre fem la passejada.

TELÈFONS DE CONTACTE:
Ajuntament de la Llagosta:93-560.39.11 ext. 5031

E-mail: gomezir@llagosta.cat  - robledorm@llagosta.cat
Rubén Gómez: 635 518  010

Manuela Robledo 629 451 178
www.llagosta.cat
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