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Ens trobem als Gorcs a les 7 del 
matí, a excepció d’en Josep Carbo-
nell, que s’incorporarà més tard. 
Ens agrupem i marxem via Marata 
cap a Cardedeu i Llinars del Vallès. 
Trenquem cap a Santa Maria de 
Palautordera. Seguim per la Costa 
del Montseny i aparquem a 
Fontmartina en un revolt molt 
pronunciat a peu de carretera. 
Comencem a caminar quan són les 
8 tocades i prenem el GR-5.2 molt 
marcat amb fites del Parc del Montseny de fusta i ferro. Aquest comença per un indret 
assenyalat com la Plana del Coll i puja passant per el Turó de l’Home fins a les 
Agudes. L’excursió d’avui és la pujada al Turó de l’Home més forta i directe, però 
també el camí més ben indicat. La panoràmica és esplèndida des del principi i s’amplia 
durant l’ascensió. La vegetació es variada, més boscana en el seu inici amb 
castanyers inclosos i seguirà amb nombrosos brucs, així com abundants falgueres 
seques, amb alguna fageda i herbat en els trams més superiors. Travessem el rierol 
de la font dels avellaners i seguim per un ampla camí que passa pel sot del Baiés. 
Trobem un cadenat a 1’25 km. El superem i seguim pel sot de les Nogueres. El terreny  
puja ferm, amb nombroses pedres, que notarem més a la baixada. Pel camí parem 
diverses vegades per observar el paisatge i reposar del fort ritme que portem. Veurem 

Montserrat i la 
Mola, així com el 
mar amb diferents 
vaixells i alguns dis-
tingeixen que l’ai-
gua està moguda. 
El massís del 
Montseny ens apa-
reix impressionant, 
amb tota la seva 
grandiositat. Mata-
galls tindrà durant 
tota l’excursió una 
boira que cobreix 
amb exclusiva el 
seu cim. Després 
passem per una 
fageda i tot seguit 
pel pla del Saüquet 
i seguim fins al coll 



de Sesbasses, on hi arribem a les 10 tocades. 
Decidim anar primer a les Agudes. Tres de la colla 
anem pel GR-5.2 i els altres opten per anar-hi per la 
carena. Pel camí trobem a la part obaga del Puig 
Sacarbassa trams amb gebrada. Ens sorprendrà les 
seves extensions de gel, possiblement fruit d’una 
calamarsa, que per la seva mida ens recordarà el gel 
picat de les peixateries. Arribem a les Agudes (1706 
m) a les  10’50 h. hi decidim esmorzar-hi. Hi trobem 
tres excursionistes de Vic que anaven a Matagalls i 
davant la boira han modificat la seva ruta. Abans de 
marxar ve una parella que han pujat amb cotxe i han 
fet l’excursió a peu fins al nostre cim. En tornar el 
grup també es parteix per la carena i pel GR. Anem 
esglaonats fins al Turó de l’Home (1706 m) on els 
primer hi arriben al voltant de les 12 hores. Obser-
vem l’esplanada de Hogar del Soldado enderrocat 
recentment. En aquest punt trobem diverses parelles 
que han pujat en cotxe. Després comencem el 
descens, però ens esperem agrupar-nos arrecerats 
del vent després del coll de Sesbasses. Seguim 
junts, encara que amb diferents ritmes. Fem parades 
per agrupar-nos. Ens comuniquem per telèfon amb 
en Josep Carbonell. Quan estàvem a les Agudes ens 
informà que estava a la tanca del cadenat i ara 
també (?). Mentre baixem notem més les pedres i el 
fort desnivell. Quan arribem el cotxe a les 2 i ¼ ens 
retrobem en Josep Carbonell que informa que ha 
arribat 

a la cota de 1350 m. Ens envia els 
tracks del seu GPS per testificar-ho (ho 
marco amb color negre). Decidim anar a 
dinar a la Costa del Montseny. Mestre 
d’una acurada cuina casolana, que ens 
atent amablement amb un tracte fami-
liar. A la sobretaula decidim que anirem 
a Nevà i muntanyes properes, que ens 
caldrà documentar. Sortirem a les 7 dels 
Gorcs. 
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