Les Agud es i el
e Turó
ó de l’’Home
e des
a font d
de Pas
ssavets 22 dde març de 2017
2
de la
Integran
nts: Josep Carbonell, Josep M Farnés, Jossep M. Ma
artínez, Ismael
Porcar (i
( la Neret) i Josep Roc
ca
Distànc
cia projecta
ada: 9,28km
m amb alttures: 9,46k
km
Desnive
ells: 489m Acumula
at: 600m

Tem
mps: 4,51h
Cotxxe: 45 Ism
mael Porcar

Ens tro
obem a less 7 al Ram
massar. Ane
em cap a Sant Celon
ni i trenqueem cap a Santa Fe del
Montseny. Aparque
em a la fon
nt de Passa
avets. A les 8 anem a buscar la caarretera per pujar pel PR
C-208, encara que
e en arriba
ar al Pla de
e l’Espinal prenem el camí abanns d’hora i rectifiquem
m al
primer ttrencall que
ança per pistes
e trobem. El
E camí ava
p
amb algun petitt corriol per enmig de
e la
fageda desproveïd
da de fulles, on desta
aquen dive
ersos boixo
os grèvols. En arribarr a la font de
Briançó
ó, pugem pe
er un corrio
ol per no ca
aminar per damunt
d
de l’aiguamoll.. Pugem fin
ns a la colla
ada
de Sesa
agudes on bufa un ve
ent fred que
e ens oblig
ga a abrigarr-nos i enfillem la puja
ada al cim per

damuntt de grans blocs
b
de ped
dra. Arribem
m a les 10 a les Agudes (1.706 m)). Ens hi esttem poca
estona, on malgratt no fa el fre
ed del coll. B
Baixem pel mateix cam
mí (el GR 5..2), ple de ginebrons,
g
q
que
passa p
pel costat de
d Puig de Sacarbassa
a. Quan arribem al Coll
C de Sesbbasses el fort
f
vent qu
uasi
ens
e
tombaa. Pugem al Turó de
l’Home (1.7006m) on hi arribem a les
m fins arran de la cassa i
11 h. Baixem
esmorzem
e
aarrecerats. Retornem fins
f
a la carreterra i anem a buscar el PR
C-208
C
que ppassa pels Rocs Cremats
i contempleem el Pou
u del Com
mte.
Seguim
S
els senyals qu
ue baixen fent
f
ziga-zagues
z
s, fins a la font de
on hi arribe
Passavets,
P
em prop de
e la
1h. Hem troobat pocs excursionist
e
tes,
però
p
trobem
m molta activitat a la font
f
amb
a
botellees i garra
afes. Decid
dim
anar
a
a dinaar a Can Marc
M
de Sant
Esteve
E
dee Palautordera. Qu
uan
arribem
a
a S
Santa Fe ens anunccien
que
q
no poddem baixarr cap a Sant
Celoni,
C
peròò ens perm
meten trencar
cap
c a la Coosta com ha
avíem prevvist.
Can
C
Marc, m
malgrat és ple a vesssar,
ens
e encabeiixen ran de
e la cuina i ens
e
atenen
a
correectament. A la sobreta
aula
decidim
d
quue la prop
pera setma
ana
anem
a
a la Torre Roja de Caldes,
amb
a
alguna variant. So
ortirem a les 7
h.
h del pà rquing de Ponent de
Granollers.
G
Text
T
i fotogrrafies. Josep
p M. Farnéss

