
32a. Caminada AMPA Menéndez y Pelayo 

Turó de l’Home - Les Agudes 
 
 

• Dia i hora: diumenge 1 de juliol a les 8:30’ 

• Lloc de sortida: aparcament senyalitzat Font de Passavets (Km 2.1 de la BV-5114 Sant Celoni-Sant  Marçal) 

• Material necessari: roba còmode per caminar, calçat adient (ideal botes de muntanya), impermeable.  

• Esmorzar: entrepans o similars (parada a mig camí). Dinar: portar pícnic a Font de Passavets. 

• Desnivell: uns 590 metres. Recorregut total: 7.8 km. (4:00 h) 

• Qui pot venir?: tots els nois i noies del nostre institut, acompanyats del pare, mare (ni l’AMPA ni els 

organitzadors es fan responsables de ningú)..... ex-alumnes, professores, professors! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turó de l’Home és el cim més alt del Montseny (1.706 m) i acull el famós 

Observatori Meteorològic. L’any 1932 Eduard Fontserè promogué la seva 

construcció arran de la participació del Servei Meteorològic de Catalunya en el 

segon Any Polar Internacional, per donar resposta als seus objectius científics, fent 

realitat el projecte iniciat ja el 1881. 

Al costat de l’aparcament hi ha la Font de Passavets. Iniciem la pista marcada que 

ens portarà fins al turó de l’Home seguint el PR-C 208. A l’esquerra es pot apreciar 

un pou de neu en bon estat. 

La pista continua pujant i ja som a l’Abraçada. Des d’aquí una drecera de molt 

pendent travessa l’Aveteda, però el nostre itinerari continua per la pista marcada. 

Pugem fent ziga-zagues i ara som al pla dels Pous. Podrem veure el pou del Comte a 

tocar la pista. Ara l’ascens és més suau. Continuant en direcció oest arribem a Rocs 

Cremats amb bona vista del sot que pren aquest nom. Hem anat veient de tant en 

tant l’Observatori Meteorològic del turó fins a arribar al coll Pregon. En direcció sud 

tenim puig Sesolles; en direcció nord, la baixada passant per coll Sesbasses. D’aquí 

surt una pista evident que porta fins al cim. 

Ja som al turó de l’Home. Primer hem arribat a l’edifici de l’observatori i després 

pugem dalt i gaudim de les vistes. Per retornar, baixarem pel corriol que descendeix 

en direcció nord fins a coll Sesbasses. Prenem el GR-5.2 en direcció nord, cap a les 

Agudes. Passem sota Puig Sacarbassa i ascendim a Les Agudes. Des del collet 

descendim fins la font de Briançó. A vegades la pista es desdibuixa, però cal 

recordar que la carretera sempre és a baix. Si no ens hem desviat gaire arribem a la 

font de Passavets i, tot seguit, a dinar!  

 

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb els organitzadors:  

• Oscar Farrerons: oscarfarrerons@yahoo.es (607.82.05.51) 

• Marc Anton: efont222@xtec.cat (687.06.68.93) 

Si us plau confirmeu la vostra participació per correu electrònic. 


