
Agudes i Turó de l’Home des de Passavets 
15 de gener 2014  

 

Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i la Neret), Julià 
Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri 

  

Distància: Projectada 8’807 Km i amb altures 9’242 Km. Temps 4’52  Desnivells: 491 m. 
Acumulat: 629 m. Cotxe: 47 Km.  Ismael Porcar i Josep Roca 
 

Avui sortim del Ramassar a 2/4 de 8 i marxem cap a Sant Celoni i pugem directes a 
Santa Fe del Montseny. Aparquem al 
pàrquing de Passavets i a 2/4 de 9 
decidim pujar per les Agudes. 
Travessem la riera de Passavets i 
seguim els senyals PR-C 208. Passem 
pels sot de la font del Porrassar i pel 
sot del Mal Pas que ens porten a la 
font de Briançó. Travessem l’era del 
Briançó fins a la collada de 
Sesagudes. Seguim fins a les Agudes 
(1.706 m) on hi arribem a les 10 
tocades. Fa un dia clar, però amb el 



sol apagat. Retornem pel mateix camí fins a la collada de Sesagudes. Passem per sota 
del Puig de Sacarbassa i parem a les 10’30 a esmorzar arrecerats pel Turó de l’home 
Mort. Quan reprenem la marxa la majoria opta per passar per la carena desl Serrat dels 
Pous i al Turó del Catiu d’Or(1.677 m) fins al coll de Sesbasses on ens retrobem amb 
l’Ismael. Tot seguit pugem dispersats al Turó de l’Home (1.706 m) on hi arribem a les 
11’40. Baixem fins al coll Pregon. Sorgeix la proposta de seguir una aventura per la 
carena. En Pep decideix baixar pel camí conegut i l’acompanyen en Julià amb l’Ismael. 
La resta seguim pel voltant del Puig Sesolles, pel coll de Pla Amagat i el Turó Gros 
(1.643 m). Baixem directes pel pla dels Pous. En arribar al camí ens retrobem amb els 
companys que han visitat el pou del Comte i junts baixem pel PR-C 208 fins a 
l’aparcament. Decidim anar a dinar a la Costa del Montseny. Ens atenen amablement i a 
la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a fer la volta pel cingles de 
Queralt. Sortirem a les 7 dels Gorcs. 
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