
13è Tomb de tardor al Parc Natural del Montseny 
 
Dates: dissabte 5 i diumenge 6 de novembre de 2011 
 
Participants (27): Maria Alías, Susana Álvarez, Joan Aubia, Josep Maria Badia, 
Meli Carrilero, Toni Coll, Lluís Díaz, Pili Fargas, Marcel Fortuny, Joan Gassol, 
Pili Inostroza, Alba López, Aleix López, Antonio López, Josep Mariné, Joan 
Marquès, Pablo Marquès, Maria Cinta Prats, Dani Ros, Amèlia Salvat, Magda 
Santos, Joan Sentís, Carme, Núria Sentís, Marc, Pepe Vázquez, Carme.      
 
Itinerari: Santa Fe de Montseny - font de Passavets - Turó de l'Home - les 
Agudes - Espinal 
 
Hores totals: 5 Desnivell: 500 m 
 
Tot i que la previsió meteorològica pel cap de setmana no era favorable, vam 
fer una aposta per gaudir de la tardor al marc incomparable del parc natural del 
Montseny i vam aconseguir la meitat de l'objectiu. El dissabte dia 5 vam fer 
l'aproximació en cotxes fins Santa Fe del Montseny, concretament l'aparcament 
de la font de Passavets. A les 3/4 de 10 iniciàvem la pujada entre la fageda 
farcida de colors tardorencs, amb cel tapat i amenaçador però sense pluja i una 
temperatura agradable.   
 

  

 
En menys de dues hores sortim de bosc i arribem al cim del Turó de l'Home 
(1.706 m), just quan comencen a caure les primeres gotes. Ens fem la foto i 
seguim el GR5.2 cap el cim veí de les Agudes, la pluja feble dura una mitja 
hora. La boira obre a estones i veiem a l'oest el Matagalls. La baixada la fem 
des del coll de les Agudes per un corriol marcat en vermell que travessa la 
fageda, passant per la font de Briançó. El sender és preciós i molt còmode, 
baixa suaument fins el lloc anomenet Espinal, a la carretera que en 500 metres 
ens deixa a l'aparcament de Passavets.  
 

 
 



 
Després del dinar de motxilla, admirem l'audiovisual al centre d'interpretació de 
Can Casades. Anem a sopar i dormir al poble de Montseny. L'endemà, però, la 
pluja forta i sense treva ens fa desistir de pujar al cim del Matagalls com teníem 
previst. Almenys hem pogut tastar l'encís singular de la tardor al Montseny i 
estem contents.  
 
 

 
 


