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FITXA TÈCNICA 
TRAVESSA DE LES AGUDES MONTSENY 
DIUMENGE 11 DE DESEMBRE DE 2016 
 

 
DIFICULTAT: MITJANA 

DESNIVELL ACUMULAT:   722 m    825 m  

DISTÀNCIA TOTAL: 10 km 

TEMPS TOTAL EFECTIU (sense parades): 1.45 h de pujada i 2 h de baixada 

ITINERARI: Font de Passavets - Fageda i avetosa de Passavets - Els Rocs Cremats - El Turó de 
l’Home (1.706 m) - Les Agudes (1.706 m) - Coll de les Agudes - Fageda de les Agudes - Sant Marçal 

PREU: ? 
 

INTRODUCCIÓ 
Travessia de la zona cimera del Montseny des de la vall de Santa Fe fins a la vall de Sant Marçal, passant per 
frondoses fagedes, ara despullades de fulles de les quals s’han desprès per fer una catifa homogènia que guarneix 
tota la zona, i per l’avetosa de Passavets, la més meridional de tot Europa. La travessia comença a la font de 
Passavets, situada a peu de la carretera que va de Santa Fe a Viladrau. Seguirem el PR-C 208, que ve de Santa Fe i 
puja pel costat de la riera de Passavets, fins al turó dels Rocs Cremats (1.580 m), dit així perquè hi afloren pissarres 
negroses, un bon balcó sobre la vall i sobre la carena cimera. De seguida assolirem el Turó de l’Home i prosseguirem 
pel GR 5-2, seguint la carena, fins al cim de les Agudes (1.705 m). Un cop al coll de les Agudes, prendrem novament 
el GR 5-2 però cap al vessant oest, que ens durà a travessar espesses fagedes sempre de cara avall. El camí anirà 
perdent alçada per sota la cresta dels Castellets i, passada una tartera, trobarà camins més planers que ens duran 
fins a la masia del Puig (dedicada a la investigació naturalista) i a Sant Marçal (amb ermita i restaurant) i el coll del 
mateix nom on finalitza la ruta, a peu de carretera. 
L’atractiu de la ruta és la varietat paisatgística i de vegetació d’aquesta zona cimera del Montseny i, sens dubte, 
l’avetosa de Passavets, la més meridional d’Europa. Més amunt, prats culminals i roques, i també algun pou de neu. Si 
el dia és bo, hi ha una gran panoràmica sobre el Pirineu nevat (fins al Canigó) i baixant per l’obaga dels Castellets, 
molts peus de rebrot, amples arrels dels faigs que havien estat explotats per fer-ne carbó vegetal i que ara estan 
recoberts de molses i líquens. 

COM ARRIBEM AL PUNT D’INICI 
Sortirem de Vilanova per la C-15 fins a Vilafranca, on prendrem l’autopista AP-7 en direcció Barcelona i, passat el 
peatge, en direcció a Girona. Sortirem a la sortida 11 (Sant Celoni) per enllaçar amb la carretera BV-5114 que ens durà 
a Campins i ens alçarà fins a  Santa Fe del Montseny. Poc més enllà, al km 22, en un revolt, aparcarem el vehicle. Hi ha 
un aparcament i uns plafons amb els itineraris que neixen en aquell punt. Finalitzarem la ruta al coll de Sant Marçal, 
situat al km 28 de la mateixa carretera. 

RECORREGUT 
Iniciem aquesta excursió a la font de Passavets (1.200 m) (A), molt ben arranjada i una de les més populars de tot el 
Montseny perquè es troba a tocar de la carretera BV-5114 i a prop de Santa Fe del Montseny. És una de les 600 fonts 
que hi ha a tot el Montseny. Just abans de la font hi ha un ample aparcament i un plafó amb informació dels itineraris 
que neixen aquí o que vénen de més lluny. Abans de començar, ens informarem de la ruta que farem avui i farem uns 
quants estiraments per escalfar els músculs abans d’iniciar l’activitat. Estem envoltats de faigs, que formen part de la 
fageda de Santa Fe, amb un sotabosc amb poca vegetació a causa de la poca llum que hi entra. Només hi podem veure 
alguns grèvols, que destaquen per la verdor de les fulles i pels fruits vermells. Seguim el PR-C 208, marcat amb uns 
pals metàl·lics de color verd que anirem trobant durant una bona estona. El camí va pel costat del riuet de Passavets i 
passa a tocar d’un pou de neu (o poua de neu), una gran concavitat a terra que tradicionalment s’utilitzava per 
acumular neu i compactar-la per tal que es convertís en gel. L’espai es tapava amb terra i branques amb l’objectiu de 
poder vendre el gel al llarg de la primavera i l’estiu. En aquest punt de la ruta també es poden veure exemplars de faig 
amb peus de rebrot, és a dir, que d’una mateixa soca surt més d’un peu. El camí continua paral·lel al riuet i després 
comença a enfilar-se fent ziga-zagues muntanya amunt. Molt aviat es troben els primers avets. Al costat del sender, 
just quan s’acaba la fageda i comença l’avetosa, hi ha un parell d’arbres (un faig i un avet) que de tan junts que 
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estaven han acabat entrellaçant-se i formant una curiosa escultura natural. En diuen l’Abraçada. Segons la llegenda, 
en aquest lloc van morir dos enamorats i per això els dos arbres, d’espècies tan diferents, han crescut abraçats. La ruta 
travessa aquesta magnífica avetosa(B), amb exemplars que poden arribar als 50 metres d’alçada i fins a uns 150 anys 
d’edat. Un cop passada l’avetosa i superat un tram del camí molt rocós, s’arriba a un petit turó amb un prat que 
s’anomena els Rocs Cremats (1.580 m) (C). És un bon lloc per descansar abans de fer el cim, tot gaudint de les vistes 
de l’avetosa i també sobre la fageda. A partir d’aquí, el terrany se suavitza i el camí circula entre prats. El mantell 
vegetal s’ha reduït a la formació d’un prat de poca alçada a causa del pendent del terreny, el vent fort i les 
temperatures baixes que aquí limiten el creixement del bosc. Assolim la carena terminal a l’indret del coll Pregon 
(1.653 m) i el proper Turó de l'Home (1.706 m) (D), que té una silueta peculiar: segons la veu popular, és la d'un home 
ajagut, l'home mort. Al cim trobem l'observatori promogut el 1932 per Eduard Fontserè (1870-1970), un dels 
principals meteoròlegs i sismòlegs catalans. A una banda de la carena podem veure el puig Sesolles i, a l'altra, més 
lluny, les Agudes. Estem a la cota màxima de tota la Serralada Prelitoral catalana. Som relativament a prop del mar, 
però l’ambient és plenament d’alta muntanya. La panoràmica, en un dia clar, va dels Pirineus fins a les muntanyes de 
Tarragona i des del mar fins als cims del Pallars. Baixem del cim pel vessant NW, fins al coll Sesbasses (1.643 m), on 
trobem la carretera que baixa pel vessant sud de la muntanya. Nosaltres prenem el GR 5-2 que ens durà per tota la 
carena, cap al NE, per sota el puig Sacarbassa i fins a la collada de les Agudes (o coll Sesagudes). Una última rampa ens 
situarà al cim escarpat de les Agudes (1.705 m) (E). El cim és coronat per una gran creu de ferro i les parets s’estimben 
per totes bandes: cap a la vall de Santa Fe, que veiem molt avall, amb el seu menut pantà, i cap a la vall de Sant 
Marçal, que és cap on baixarem. A l’altra banda del coll, emergeix amb tota la potència el massís del Matagalls i, més a 
ponent l’estirat pla de la Calma. En aquest punt farem un descans per menjar una mica i hidratar-nos, i també una 
pràctica senzilla d’orientació. En acabat, baixarem novament fins al coll de les Agudes i hi farem un taller sobre 
seguretat, emergència, el 112 i què fer si arriba un helicòpter de rescat. En acabat, baixarem pel vessant de ponent 
seguint els senyals del GR 5-2 per un primer tram abrupte i tot seguit per l’interior d’una fageda frondosa. Sense 
deixar els senyals del GR, blancs i vermells, passarem pel peu d’amplíssimes soques de faig i pel costat d’algun avet 
escadusser. Durant la baixada, trobarem degotalls d’aigua, antigues carboneres i torrents que baixen dels contraforts 
occidentals de la cresta dels Castellets. Un cop haguem travessat una tartera de pedres (F), el camí s’eixampla i va 
flanquejant, encara per dins del bosc, fins a prop de la masia del Puig (G), que avui és un centre d’estudis de natura. 
Darrere nostre, tenim la cresta que puja cap a les Agudes i la carena que hem fet fa una estona. Aviat, arribem a 
l’església de Sant Marçal, romànica, que al costat mateix té una casa, que ara és un restaurant. Poc més enllà, arribem 
a la carretera BV-5114 i al coll de Sant Marçal (H), on finalitza l’excursió. 
 

 

  

A 

B 
C 

D 

E 

F 

G 

H 



 
Travessa de les Agudes (Montseny) de la vall de Santa Fe a la vall de Sant Marçal - 11 de desembre de 2016 - Grup de Joves de l’AE Talaia 

 

 

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR 

___________________________________________, amb DNI ___________________, pare/mare/tutor de 

____________________________________, autoritzo el meu fill / la meva filla a participar en l’activitat 

Travessa de les Agudes (Montseny) de la vall de Santa Fe a la vall de Sant Marçal - 11 de desembre de 2016, i 

n’assumeixo el risc que se’n pugui derivar. 

Signatura: 
 

 

HORARIS 

08.00 Trobada al punt convingut de sortida a Vilanova (ja us el comunicarem). 

10.00 Arribada a la font de Passavets. Punt d’inici de l’excursió. Esmorzar, brífing i escalfament. 

10.30 Inici de la ruta. 

12.00 Turó de l’Home. 

13.00 Les Agudes. Dinar. 

13.45 Coll de les Agudes. Taller. 

16.00 Coll de Sant Marçal. Tornada. 

18.00 Arribada a Vilanova. 

 

MATERIAL 

 Motxilla per portar el material (30 litres aproximadament) 

 Funda impermeable de motxilla 

 1a capa: samarreta sintètica (tipus GMeF) 

 2a capa: jersei, folre polar o bé jaqueta tèrmica 

 3a capa: jaqueta impermeable tipus anorac 

 Pantalons llargs de tresc 

 Pantalons impermeables (per posar sobre els de tresc, si plou) 

 Botes de tresc de canya mitja/alta (que el turmell quedi protegit) 

 Mitjons de tresc 

 Ulleres de sol de plàstic (nivell de protecció 3/4) 

 Gorra o barret (per protegir del sol) 

 Buff  

 Gorro de llana i guants 

 Protecció labial i crema solar 

 Brúixola transparent de base plana 

 Frontal i piles de recanvi 

 Llibreta petita d’espiral (i llapis o bolígraf) 

 Xiulet 

 

 Farmaciola bàsica (suggeriment: tisores i pinces, manta tèrmica, repel·lent d'insectes, esparadrap ample, 

tiretes/Compeed, gases estèrils, bena de gasa mitjana, desinfectant iodat, medicaments d'ús personal de cadascú. 

 

 Menjar: cal portar l’esmorzar (esmorzaren en arribar al Montseny) i alguna cosa per picar durant el camí. També 

cal portar el dinar (dinarem a les Agudes). 

 Cantimplora amb aigua (1 litre). 


