
Agudes i Turó de l’Home des de Passavets 
4 de novembre de 2015 
 
Integrants: Vicenç Catafal, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael 
Porcar (i la Neret), Julià Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà 
  
 

 

Distància: Projectada 9,266 Km i amb altures 9’485  Km. Temps 5 h Desnivells: 504 m. 
Acumulat: 659 m. Cotxe: 50 Km.  Ismael Porcar i Josep Roca 
 
 
 
 

Avui sortim del Ramassar a les 
7,15h, amb retràs, i marxem cap 
a Santa Fe del Montseny. 
Aparquem al pàrquing de 
Passavets i a les 8,20 h tenim un 
dia sorprenentment esplèndid. 
Decidim pujar per les Agudes, 
travessem la riera de Passavets 
per la carretera, degut al cabdal 
d’aigua, i seguim els senyals de 
PR-C-208 que ens porten a la 
font de Briançó. Arribem al coll i 
seguim fins a les Agudes (1.706 
m) on hi arribem a les 10,10 h 
després de dues hores de 
pujada. Fa un dia clar,  amb el 
sol esplèndid. Fotos de grup i 
vistes dels Pirineus enfarinats. 
Agafem direcció al Turó de 
l’Home per la cresta fins que 
parem a les 11,10h a esmorzar, 
arrecerats per unes roques amb 
vistes al Vallès i al  Turó de l’Home. Quan reprenem la marxa pugem 
directes al Turó de l’Home (1.706,4 m) on hi arribem a les 11,30 h, més 
fotos amb unes noies de Llagostera, baixem junts fins al coll, nosaltres 



seguim cap al Puig Sesolles 
passem pel cim del Turó Gros 
(1.643 m)i baixem directes als Pous 
de glaç. Al recuperar el camí en 
molt bon estat i baixem molt de 
presa cap a la font on tenim els 
cotxes aparcats. Arribem als cotxes 
a les 13,15 entre tots decidim anar 
a dinar a Can Marc de Sant Esteve 
de Palautordera. Molta gent al 
restaurant, molt ben atesos amb 
qualitat i bon preu. 
La propera setmana anirem a 
Bastiments des de  Vallter. 
 
Text: Miquel Maymó  
Fotografies: Ismael Porcar 
 
 


