
Turó de l’Home i Agudes des de Passavets  
9 de novembre de 2011   
 

Integrants:  Josep Carbonell, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, i 
Josep Roca  
 

Distància: projectada 8’46 Km. amb altures 8’30 Km. Temps 4’03 h.  
Desnivells: total 506 m. Acumulat 604 m.   Cotxe: 54 Km. Josep Carbonell 

 

Ens trobem ales 8 del matí al Ramassar. Anem cap a Cardedeu per agafar la variant cap 
a Llinars. Entrem a Sant Celoni i trenquem cap a Santa Fe del Montseny. Després ens 
dirigim cap a l’accés de la font de Passavets. Aparquem després d’uns dubtes. Iniciem la 
caminada a les 9’22 h. cap a l’esmentada font i seguim els senyals que ens condueixen 
al nostre primer objectiu, el Turó de l’Home. Pugem paulatinament, de manera constant, 
per la fageda per un camí molt ben marcat. Anem junts tota l’estona. Observem el pou 
de glaç, anomenat del Compte. Seguim per l’esplanada dels Rocs Cremats, que ens 
ofereix una magnífica visió sobre l’aveteda i la vall. Continuem pel Coll Pregon, on 
creuem la carretera que porta al cim. La nostra colla arriba al Turó de l’Home (1.706 m) 
una mica abans de les 11, contemplem el paisatge amb el Pirineus nevats i parem a 

esmorzar. Quan 
arrenquem baixem 
fins al Coll de 
Sesbasses i deci-
dim avançar per la 
carena. Passem 
per damunt d’una 
tartera sota del 
Puig Sacarbassa. 
Passem pel Coll de 
les Agudes i pu-
gem directes a les 
Agudes de (1.706  
m) on hi arribem a 
les 11 i 1/4 h. Ens 
retrobem i tornem, 
el primer tram, pel 
mateix camí. Aviat 
el deixem per bai-
xar per l’era de 
Briançó. Passem 
per la font de 



Briançó taponada amb 
una branca i que omple 
el terreny d’aigua em-
bassada. Al cap d’una 
curta estona el cap de 
l’expedició trenca pel 
dret, seguint uns pilons. 
Avancem lentament pel 
perill de relliscades, a 
causa del pendent i les 
nombroses fulles se-
ques. Quan recuperem 
el camí ens oblidem de 
possibles dreceres i 
baixem per la pista. La 
deixem quan observem 
que cal desviar-nos per 
anar al punt d’origen. 
Travessen el torrent de 
Passavets amb prou 
fortuna, malgrat l’abun-
dància d’aigua que bai-
xa. Passem per la font 
de Passavets i arribem 
a l’aparcament a la 1’25 
h. Ens ha fet un dia clar 
i solejat, que recorda-
rem. Només han apare-
gut alguna boira durant 
el recorregut. Plaents 
els trams esplèndids de 
la fageda, encara amb 
fulles grogoses a l’arbre 
i el terra de color marró 
per les fulles seques. 
Només hem trobat al 

cim uns que havien pujat amb cotxe i els pocs excursionistes que hem trobat corrien 
sempre. Decidim anar a dinar a la Costa del Montseny on ens atenen i ens trobem molt 
ben acollits com sempre. A la sobretaula decidim anar al santuari del Far. Sortirem a les 
8 dels Gorcs.  
 
Text: Josep Maria Farnés                        Fotografies: Joan Corbera i Josep Maria Farnés 


