Font de Passavets – Agudes – Turó de l’Home
20 de gener de 2010
Integrants: Miquel Bramona, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: 8’995 Km. amb altures 9’288 Km. Temps 4,04 h.
Desnivells: total 506 m. Acumulat 552 m.–Cotxe:45 Km. Joan Corbera i Ismael Porcar
Sortim del Ramassar a les 8 del matí. Anem
cap a Sant Celoni, Campins i Sant Fe del
Montseny. Aparquem a la font de Passavets
quan passaven 5 minuts de la 9 hores. Guia
l’excursió en Pep Comas i travessem dues
vegades el torrent de Passavets. Pugem
primerament per una pista forestal, que aviat
deixem per pujar per un camí que puja dret.
Trobem moltes fulles de faig humides, però
que permeten caminar-hi sense entrebancs.
Quan dubtem quin camí hem de prendre
arribem a la font d’en Briansó, amb un doll
d’aigua impressionant i sobreïx per sobre de
les pedres.
Tot seguit trobem una drecera que puja per
sota el Puig de Sacarbassa. Aquest trajecte
és format per nombroses pedres, que formen una tartera amb trossos coberts de neu.
Travessem pel coll de les Agudes i enfilem fins al mateix cim de les Agudes, on a les 10’45
esmorzem. Abans observem el paisatge i la boira, que cobreix amplament tota la part inferior.
Quan arrenquem desfem el trajecte pel coll de les Agudes i passem pel Puig de Sacarbassa.
Enfilem la pujada al Turó de l’Home. La neu cobreix la majoria del camí i anem trampejant com
podem. Per sort, aquesta es tova i permet trepitjar-la sense relliscar. Hem de vigilar la neu
gelada. Mentrestant la boira ha anat pujant i quan arribem
al peu del Turó de
l’Home se’ns tapa la
visió completament.
Abandonem l’ascensió i iniciem la baixada. Ens despistem
i prenem un camí
que passa per sota
del Puig Sesolles i
que enganxa per la
Plana Amagada la
carretera. Retrocedim i passem pels
Rocs Cremats, el Pla
dels Pous i des d’allà
baixa
fent
zigazagues fins a la font
de Passavets origen
de l’excursió, on
arribem a les 1’10
del
migdia.
En
aquest darrer tram hem trobat dos ciclistes que pujaven per entre les pedres, fulles i neu, però
que aviat han desistit davant l’acumulació de neu que els impedia seguir. A la font hi trobem

força moviment. Diversos cotxes
aparcats, excursionistes equipant-se i personal amb nombroses garrafes de plàstic que
volen proveir-se d’aigua.
Anem a observar els mapes,
però només mostren els punts
geogràfics importants, sense
detalls.
Decidim anar a dinar a la Costa
del Montseny. En Joan Corbera
s’avança a fer tractes. Ens
atenen molt amablement. Avui el
menjador el compartim amb
taules de treballadors que
arreglen la carretera. Comencem
amb unes torrades que satisfan
al nostres personal.
En Joan Corbera que el 6 de
gener va fer seixanta vuit anys
ens obsequia amb l’excel·lent
iogurt d’ovella de Casa Mateu
de Surp i a l’hora del cafè amb
bombons suissos de xocolata .
A la sobretaula decidim la
propera setmana anar a Matagalls. Sortirem a les 8 del Gorcs.
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