Les Agudes i Turó de l’Home des de la Font
de Passavets
10 d’agost de 2022
Assistents: Jaume Bertran, Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Gemma
Corbera, Carme Guri, Ismael Porcar, Pep Pous, Josep Roca, Josep Rodri i Mercè Serra.
Distància: 8,87 km Desnivell acumulat: 551 m Temps en moviment: 2h 52 min Temps total: 4
h 44 min.
Cotxes: Pep Casas, Josep Roca i Mercè Serra 45 Km.
Com que aquests dies fa calor a tot arreu, decidim anar a prendre la fresca passejant per les fagedes
del Montseny, però ca!
Ens trobem a les 7 del matí al Viena del
Ramassar, i donem la benvinguda a la
Gemma, la filla del Joan, que ens acompanya
per primera vegada. Sortim per la C-251 en
direcció a Cardedeu i després per la variant C35 fins a Sant Celoni, on trenquem cap a
Santa Fe del Montseny per la BV-5114. Un
quilòmetre més amunt de Santa Fe deixem els
cotxes al petit pàrquing de la Font de
Passavets.
Comencem a caminar a un quart i
mig de nou del matí. Fa sol i una
temperatura de 18,5 graus a 1.264
m d’alçada. Només de sortir, dos
membres del grup decideixen
pujar directament al Turó de
l’Home i segueixen pista amunt;
els altres travessem el torrent de
Passavets per un petit pont, i ens
enfilem per la riba dreta seguint els indicadors en estaques verticals del Parc Natural del Montseny,
sempre sota l’ombra de la fageda amb sotabosc de falgueres aquilines. Als fajos, però, se’ls veuen
les fulles ben pansides per la manca d’aigua.
Tornem a travessar el torrent pel Sot de la Font del
Porrassar, passem el Sot del Malpas, i a un quart
de deu arribem a la Font de Briançó, on aprofitem
per agrupar-nos i refrescar-nos una mica de la
calorada.
Continuem amunt cap a la dreta seguint els senyals
que ens menen al cim, fins que arribem a la Collada
Sesagudes (1643 m). Des d’aquí, ara sense cap
arbre, ens enfilem per un pedregar fins al cim de
Les Agudes, a 1705,4 metres. Són les 10 i cinc

minuts del matí. El sol és esplèndid, admirem el
bonic paisatge obert als quatre vents i ens fem
algunes fotos, però en marxem aviat perquè, com
la setmana passada, un núvol de formigues alades
s’entossudeix a fer-nos la punyeta.
Tornem a la collada i carenem pel Coll Sacarbassa
fins al peu del Turó de l’Home Mort (embrió del
nom del cim més alt del Montseny). Son tres quarts
d’onze, i aprofitem l’ombra d’uns fajos
monumentals per seure-hi una estona a esmorzar.
Continuem la ruta fins al coll
Sesbasses, i pugem per una pista
força ampla fins al cim més alt d’avui,
el Turó de l’Home (1705,8 m), encara
que només fa 40 centímetres més
que el de Les Agudes. Aquí ens
retrobem amb els companys i, tot i
que hi ha molta més gent i gairebé
s’ha de demanar tanda, aconseguim
que ens facin una fotografia de grup
amb la senyera estelada, al costat
d’unes lletres on hi ha escrit Visca la
Terra, mori el mal govern!
El camí de tornada el fem per un sender que baixa
fent ziga-zagues per l’esquerra del Puig Sesolles,
on hi havia hagut la base militar americana; per
l’avetosa, que abans ocupava tot el vessant nord
del massís i ha anat cedint pas a la fageda; el pou
del glaç del Comte, i la poua de neu de Passavets.
Arribem als cotxes quan passen pocs minuts de la
una del migdia, i anem a dinar al restaurant Font de
cal Guardià, de Campins, on no havíem anat mai
els Ginesters. El menjar és bo, el preu del menú
força correcte, ben servit i amb estovalles de roba.
Ens l’apuntem per properes ocasions.
La setmana que ve anirem al Puigmal de Llo. Ens trobarem a les sis del matí a la zona esportiva de
Corró, i portarem el dinar en una carmanyola que deixarem al cotxe per dinar a la tornada.
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