
  

 
www.gect.cat 

13è Tomb de 

tardor (2011) 
 
Parc Natural del Montseny 

 

 
 

Fageda del Parc Natural del Montseny a la tardor 

 



2 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

PRIMER DIA: EL TURÓ DE L'HOME I LES AGUDES DES DE 
SANTA FE. 
 
La vall de Santa Fe passa per ser la més bella de la serralada del 
Montseny. Pujant des de Sant Celoni per la carretera BV5114, al km 
21 trobem el centre d'interpretació de Can Casades. Un km més 
amunt en direcció nord hi ha el barranc de Passavets, amb 
aparcament habilitat a l'esquerra de la carretera.  
 
0.00 Sortim de l'aparcament de Passavets (1.205 m) passant una 
cadena i remuntant el barranc en direcció oest per pista ampla amb 
senyalització en vermell. 
 
0.01 Font de Passavets. Anem pujant fort fent unes grans ziga-
zagues, deixant de banda antigues pistes de desboscar en desús. 
 
0.50 Un retomb de la pista ens fa sortir un moment de la fageda i 
guaitar l'avetosa més meridional d'Europa. De seguida tornem a la 
fageda. 
 
1.11 La pujada es suavitza, seguim a l'esquerra una tanca de fusta. 
 
1.24 Sortim a una clariana on tenim una bona vista del cim de les 
Agudes, la fageda i l'avetosa.   
 
1.36 Sortim definitivament del bosc a un terreny de matollar i 
landes. 
 
1.48 Creuem la pista asfaltada al coll Pregon, deixem el Puig 
Sesolles amb les antenes a l'esquerra. Prenem una pista ampla que 
puja al cim del Turó. 
 
2.00 Cim del Turó de l'Home. Hi ha un històric observatori 
meteorològic i al darrera pugem al vèrtex geodèsic. Som a 1.706 m, 
el punt més alt del Montseny i de tota la serralada prelitoral. Ampli 
panorama en totes direccions, sobre tot les Agudes y el Matagalls a 
l'oest. Baixem en direcció oest per pista ampla. 



3 
Grup Excursionista del Camp de Tarragona 

2.05 Coll de Sesbasses, en la pista asfaltada. Trobem el GR5.2 i el 
seguim en direcció nord cap el cim de les Agudes pel vessant est de 
la carena. 
 
2.25 Canvien al vessant oest de la carena. 
 
2.33 Coll de les Agudes. Deixem el GR5.2 que gira a l'esquerra i 
comença a baixar en direcció al coll de Sant Marçal. Nosaltres 
seguim recte cap el cim. 
 
2.45 Cim de les Agudes, 1.706 metres. Hi ha una creu metàl·lica, un 
rellotge de sol i algun pessebre. Bona vista del Turó i dels boscos 
de l'entorn. Retornem al coll de les Agudes. 
 
2.53 Coll de les Agudes, girem cap a l'esquerra (est) per un corriol 
amb marques de pintura vermella que entra en la fageda i baixa fort. 
Més endavant es transforma en una de les nombroses pistes de 
desboscar que anirem trobant.  
 
3.10 Un corriol es despenja de la pista, fitat i marcat, el seguim. 
 
3.16 Font de Briançó al mig d'una clariana en el bosc. Seguim una 
pista desdibuixada a l'esquerra (est). Trobem diversos corriols fitats 
que baixen, al segon tornem a trobar les marques i baixem. 
 
3.24 La pista s'acaba i seguim baixant fort per corriol fitat ja sense 
marques. Només cal seguir qualsevol sender que baixa per arribar 
al fons del barranc, al peu del bosc d'avets. 
 
3.50 Barranc de Passavets, el seguim cap a l'esquerra, baixant.  
 
3.56 Creuem el barranc, seguim una pista que baixa i de seguida 
trobem la pista per la hem pujat. Només cal desfer el camí. Tornem 
a trobar alguna marca vermella. 
 
4.01 Font de Passavets i de seguida l'aparcament. 
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SEGON DIA: EL MATAGALLS DES DEL COLL FORMIC 
 
0.00 Coll Formic 1.145 m. Prenem el GR5.2 que puja en direcció 
nord, està molt ben senyalitzat.  
 
0.05 Creuem un pista ampla, seguim pujant, aviat travessem una 
clapa de bosc d'alzina i roure. 
 
0.10 S'acaba el bosc, anem per terreny amb vegetació de landes i 
matollars. Flanquegem en direcció est el Turó d'en Besa al cim del 
qual hi ha una caseta d'antenes. Passem sota una línia d'alta tensió   
 
0.50 Pla de la Barraca, veiem resten d'un pou de glaç. Tenim 
davant els cingles del Turó Gran de Santandreu. El sender hi puja 
decidit.  
 
1.20 S'acaba la pujada forta, el sender planeja pel damunt d'un bosc 
de faigs.  Es veu ja al fons el cim del Matagalls. 
 
1.42 Collet dels Llops, encarem la darrera pujada entre pedregam. 
 
2.03 Cim del Matagalls, 1.696 m. Hi ha una gran creu metàl·lica i 
diferents plaques commemoratives. Amplia panoràmica en totes 
direccions. Al nord, el poble de Viladrau, a l'est el Turó de l'Home i 
les Agudes. Terreny pelat de prat subalpí i fagedes al vessants. 
Tornem pel mateix camí de pujada. 
 
Si el temps ho permet podem baixar per la carena oest fins el collet 
de la Font, coll Saprunera i santuari de Sant Segimon, tornant per 
pista al coll Formic. 
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EL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
 
Té una superfície protegida de 31.063 ha, gestionada conjuntament 
per les diputacions de Barcelona i Girona. Va ser inclòs per la 
UNESCO dins la xarxa mundial de reserves de la Biosfera al 1978. 
Al 1987 va ser declarat Parc Natural. 
 
La xarxa hidrogràfica del riu Congost, la Tordera i la Riera Major 
drenen un conjunt d'hàbitats vegetals que s'estratifiquen segons 
l'alçada i l'orientació: alzinars, suredes i pinedes a la part baixa, 
rouredes, fagedes i avetoses al estatge intermig i matollars, landes i 
prats als cims.  
 
La serra ha estat poblada des de temps prehistòrics però 
l'explotació dels recursos naturals s'inicia a partir de l'edat mitjana 
fins el segle XIX en què comença la regressió demogràfica. Avui les 
activitats lligades al turisme complementen les activitats 
agropecuàries que encara conserva la zona. 
   
Des del punt de vista muntanyenc, el massís està partit en dues 
meitats per la vall de la Tordera. A l'est del coll Formic s'alcen els 
tres cims culminants: El Turó de l'Home, les Agudes i el Matagalls. 
 
No tan interessant, a l'oest del coll Formic s'estén el pla de la 
Calma, accessible fàcilment per pistes rodades, amb elevacions 
modestes com el Puig Drau 1.344 m, el Sui 1.318 m, i el 
Tagamenent 1.059 m. 
 
 
 
Crèdits: 
http://www.diba.es/parcsn 
Mapa Alpina Montseny E-25 
Treball de camp i fotos: Lluís Díaz (2011) 
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