Agudes i Turó de l’Home des de Passavets
4 de abril 2.018

Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbera, Julià Llobet, Josep Ma
Martínez, Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar , Josep Pous,
Josep Roca .
Distància: 9,06 Km , Temps: 4,26 Temps en moviment: 3,40 h , Temps: 7º Graus +
Desnivell: 504m+. Cotxe: 45 Km. Josep Carbonell, Manel Molina.
Avui sortim del Ramassar a les 7h del matí, marxem cap a Santa Fe del Montseny.
Aparquem al pàrquing de Passavets a les 8,00 h fa un dia sorprenentment bo i
esplèndid. Bona temperatura 7 graus + i una mica de vent. Decidim pujar per les
Agudes, travessem la riera de Passavets per la carretera, degut al cabdal d’aigua,
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 10,00 h després de dues hores

de pujada.
Ens fem les fotos de grup i gaudim del Pirineu nevat, fa molt fred i un vent gelat.
Anem direcció al Turó de l’Home, trobem una mica de neu i gel a la cara nord. Parem
esmorzar a les 10,45 h, 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, fem més fotos, tenim fred i fa molt vent, baixem fins al coll, anem
directes als Pous de glaç. Recuperem el camí, està en molt bon estat, baixem molt de
pressa cap a la font on tenim els cotxes aparcats.
Arribem als cotxes a les 12,30h. Entre tots decidim anar a dinar a La Costa del
Montseny.
La propera setmana anirem al Berguedà, Cingles de Vallcebre, sortirem a les set de
Llerona.
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