Les Agudes Turó de l’Home

Sortint de la Font de Passavets

30 d’Octubre 2019

Integrants : Isabel Alcalde, Josep Carbonell, Josep Casas, Vicens Catafal,
Josep Comas, Mercè Font, Toni Manuel, J. Mª Martinez, Teresa Pinto, Ismael
Porcar, Josep Pou, Julia Pratginestos, Josep Roca, Josep Rodri,
Distàncies : Amb Alt. : 7,80 km
Temps : 4 h. 30 m

Desnivells : Total : 558 m. Acumulat 633 m
Cotxe 100 km J. Carbonell, J. Casas, J M Martinez
A las 8,00 ens trobem puntualment a l’àrea esportiva de Corro
de Vall, per anar al Montseny, farem les Agudes i el Turó de
l’Home sortint de la font de Passavets.
Per la ronda nord de Granollers anem fins la rotonda de El
Ramassar per seguir a l’esquerra a la rotonda de Cardedeu, i
anar fins a Sant Celoni, on agafem la BV-5114 cap a Santa Fe
del Montseny. Desprès de passar el poble, a mà esquerra
parem a l’aparcament que hi ha al costat mateix de la font.
A las 9,45 comencem a caminar, travessem el pont sobre el
torrent de Passavets per la carretera i al costat mateix a
l’esquerra per una petita torrentera ens enfilem amunt, en deu
minuts trobem el camí marcat amb PR C-208 amb indicacions: Les
Agudes i Turó de l’Home. La ruta està molt ben marcada amb senyals
grogues i blanques en estaques clavades a terra.
Caminem sota una fageda amb gran quantitat de fulles a terra que li
donen un color groguenc. Ens recorda que estem a la tardor, les
poques fulles que encara queden als arbres deixen passar rajos de
llum que produeixen una sensació de calma i tranquil·litat.
En aquesta pujada el grup s’ha estirat i caminem a diferents ritmes.
A las 10,25 som al Sot de la Font del Porrassar, per cert el torrent
està sec, ni una gota d’aigua, caminem deu minuts més i estem al
Sot del Mal Pas, també està sec. Només travessar el sot, una forta
pujada ens porta a un tram de pista més planer.
Quant son tres quarts d’onze arribem a la font de Briançó, fem
una petita parada i ens agrupem tots plegats, ja portem un
desnivell de 350 m. Més endavant, en arribar a la cruïlla de
camins, agafem el camí de la dreta en direcció a Les Agudes.
A las 11,00 estem a l’era de Briancó, un petit espai planer i un
magnífic mirador per gaudir d’unes boniques vistes sobre el Pantà
de Santa Fe i també el poble de Breda.
Una petita empenta més i ja som al Coll de les Agudes, 1650 m d’alçada, són dos quarts de dotze i parem per
esmorzar, un aire fresquet aconsella buscar un petit recer per menjar.
Continuem cap a Les Agudes, a las dotze fem cim 1705m. Fa
fresqueta, vistes espectaculars, com sempre, temps per gaudir, fem
les fotos i baixem cap el coll, per continuar fins al Turó de l’Home.
En arribar al Coll de les Agudes seguim el GR 5.2, que vorejant el Puig
de Sacarbassa , arriba al coll de Sesbases. A partir d’aquí el gruix del
grup puja al Turó de l’Home i la resta segueix per la pista que voreja
el Turó, en direcció a Rocs Cremats.
Els que han pujat al Turó de l’Home, hi arriben a la una i després de
fer la foto, baixen per l’altre costat.
El temps ha canviat i tenim un núvol a sobre nostre, ens amaga el sol.

Comencem la baixada cap als Rocs Cremats, ja ens hem retrobat els dos grups.
A mig camí dels Rocs Cremats ens trobem una munió de “nanos” que pugen al Turó de l’Home, parlem amb una
monitora, ens comenta que son 51 “nanos” de Ripollet i que cada any fan una sortida a la natura, són de quart de
primària i faran el mateix recorregut que nosaltres però al revés.
Continuem baixant, ara és una pista ampla amb baixada continuada fent ziga-zagues per la fageda gran.
En passar pel costat del Pou del Comte ens adonem que es veu molt bé des de la pista, donat que els arbres estan
sense fulles.
A las dues i quart arribem a la font de Passavets, notem que raja molt poc.

Anem a dinar a can Marc de Sant Esteve de Palautordera, per anar-hi, a la sortida de Santa Fe anem per la
carretera de les Faldes del Montseny, que passant per sota el poble de Montseny arribem a Sant Esteve de
Palautordera.
Tenim una taula preparada pels catorze de colla, som ben atesos com sempre.
Propera setmana anirem al Vert, ens trobem a las 6,00 a l’àrea esportiva de Corro de Vall.
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POU del COMTE
Es troba a 1520 m d’altitud no massa lluny del Turó de L’Home
Com tots els pous de neu, estaven situats al punts orogràfics més alts, amb
possibilitats de nevades en època hivernal, una orientació obaga, escalfor
solar mínima i protegits a dins del bosc. Les parts altes del Montseny
responien perfectament a aquestes característiques, altitud, neu, foscor i
les frescors imperants a la fageda.
Originari del segle XVI va ser el més gran pou de neu del Montseny. Es
calcula que va estar en funcionament fins al segle XIX i les comarques
barcelonines eren els seus punts principals de comercialització amb
Granollers i Barcelona com a punts centrals. El maig de 2013 es van
començar els treballs de neteja i desbrossament.

