
Turó de l’Home des de la font de Passavets 
27 de març de 2013   
 

Integrants: Pep Comas, Josep M. Farnés, Ismael Porcar (i Neret), 
Julià Pratginestós, Josep Roca i Josep Rodri  
  

Distància: Projectada 7’023 Km i amb altures 7’206 Km. Temps 3’07 
Desnivells: 504 m. Acumulat: 574 m. Cotxe: 45 km. Julià Pratginestós 
 

Ens trobem puntualment al 
Ramassar a 2/4 de 8. Malgrat el 
Montseny està cobert de boira 
mantenim la proposta de pujar al 
Turó de l’Home. Marxem cap a 
Sant Celoni i pugem directes a 
Santa Fe del Montseny. Apar-
quem a la font de Passavets. Són 
2/4 de 9. Plovisqueja i una 
atapeïda boira embolcalla la 
muntanya. Ens cobrim i decidim 
pujar tal com tenim previst. 
Agafem el PR-C 208 i pel camí 
trobarem una salamandra. Pas-
sem per l’avetosa, d’especial 



interès per estar al límit d’aquesta espècie a la Península Ibèrica. Seguim pel pla dels 
Pous i pels Rocs Cremats. Trobarem als marges i part del  camí diversos trams amb neu 
compacta. Pugem al cim del Turó de l’Home ( 1.706 m) prop de les 10 i ¼. El fred es fa 
notar i decidim anar a esmorzar arrecerats al costat de l’edificació. Passarà un 
excursionista solitari i silenciós. Davant de la intensa boira que ens amaga la visió i el 
plugim que ens acompanya constantment, optem per baixar directes, sense pujar a les 
Agudes. Seguim el mateix sender cobert amb molta fulla en diversos trams. En arribar a 
la font de Briançó trobem tres joves que saludem. Seguim i notem que ens desviem cap 
al Pla de l’Espinal, però el sender canvia de direcció i ens porta directes, després de 
travessar el generós torrent de Passavets a l’aparcament. Hi arribem a ¾ de 12. Passem 
una estona conversant sota el plugim i decidim anar a dinar a las Costa del Montseny. Hi 
arribem molt matiners i entrem fent tertúlia mentre esperem que la cuina es posi en 
marxa. Després a la sobretaula decidim que la propera setmana anirem al Taga des 
d’Ogassa. Sortirem a les 7 dels Gorcs. De tornada el conductor ens portarà de ruta fins 
al poble del Montseny i Sant Esteve  i Santa Maria de Palautordera. 
 

Text i fotografies: Josep M. Farnés  


