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I Aventura de l’Àrea de Lleure del Complex 
Esportiu Valldoreix EMD 

MONTSENY: Font de Passavets/ Turó de l’Home/ Les Agudes/ Font de Passavets 

Recorregut : 9,21km.                      
Desnivell : 595 m.                                                                                                              
Ascensió Acumulada : 682 m. 

 

CRÒNICA (2/06/2013).   Àlex López 

Durant la setmana es tanquen els preparatius de la I Aventura al Montseny, conforme 
passen els dies el ressó de les preguntes de la gent es fa latent entre les parets del 
Complex. Just la tarda anterior a l’excursió comença el neguit. On tinc les botes de 
muntanya?, quin pantaló em poso?, Quin temps farà?, Que porto per l’esmorzar?, he 
de portar esmorzar?, serà molt dur?, sortirà be?... 

Arriba el dia, es diumenge i el despertador sona ben aviat, el primer pensament es de 
no aixecar-se, però quan han passat cinc o millor dit deu minuts i torna a sonar el 
pipipipipipipi ja no hi ha marge, t’aixeques de cop. Ja hi som, la primera aventura del 
Complex al Montseny ja està en marxa. Primer de tot, mirar per la finestra a veure el 
temps que fa, fantàstic, sol i cel blau, això comença be. 

Els primers moments després de llevar-se són de passejar per casa sense sentit, 
assimilant el bon despertar que tenim jejejeje, desprès del cafè la cosa ja canvia. Ara si, 
ja estem preparats per fer la bossa, vestir-nos i agafar el necessari per l’excursió. Però 
com ens hem aixecat deu minuts més tard, hem fet quatre voltes sense sentit i hem 
dubtat en la roba, se’ns tira el temps a sobre, com sempre toca córrer, no hi ha manera 
sempre passa el mateix. 

8:30 hora en la que hem d’estar el Complex, gairebé tothom està puntual, però 
sempre hi ha algú que supera aquets deu minuts del despertador jejejeje.  En aquest 
temps d’espera es quan comencen els dubtes i les últimes preguntes.                                              
A les 8:50 quan hem repassat la llista de gent i comprovat que hi es tothom, iniciem el 
camí de Valldoreix a Santa Fe del Montseny. Tota una caravana de cotxes amb la 
il·lusió de passar un gran dia. 

A les 10:15 arribem al punt de trobada, el pàrquing del Restaurant Santa Fe, com no, 
s’arriba de manera escalonada. Perquè? Doncs, en aquest tipus de sortides es 
inevitable perdre’s una mica, això li dona un punt d’emoció al dia jejejeje. 
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A les 10:30 h. es fa la repartició de samarretes, es separen els grups d’adults i nens que 
faran el recorregut complert i els nens que es quedaran en el voltant del restaurant, 
fent petits recorreguts i jugant amb el Noè, que li ha tocat la part més divertida jejejeje. 

A les 10:45h. Després d’un ajornament i d’alguns canvis de dates, iniciem el tant 
esperat recorregut. El comencem des de el pàrquing del Restaurant, sumant així un 
kilòmetre més, es a dir 10’21 km. Ben aviat deixem la carretera i ens endinsem per un 
caminet ple de fagedes on passa un petit rierol. El paisatge es fantàstic i el camí planer 
ens serveix per anar habituant el cos a l’activitat. 
 

 

A les 11:00 ens trobem a la Font de Passavets, ara ja toca fer-se la foto de grup i donar 
les últimes explicacions. Ens dividim en dos grups, els que volen pujar més fort i els que 
volen adaptar-se a un ritme més suau. La pujada al Turó de l’Home es contínua, amb  
fort desnivell i una exigència física que dependre del ritme imposat, però en cap cas 
requereix un nivell tècnic. 
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Comencem el camí per una pista envoltats de fagedes, gira i s’enlaira en contínues 
llaçades. La forta pendent va marcant el tarannà del grup. Les pulsacions es comencen 
a alterar, la mirada costa aixecar-la del terra, la suor comença a aparèixer i la poca 
roba sembla molta. El primer grup aguanta com pot el fort ritme i es col·loca en filera. 

 

Passem pel costat d’un pou de neu, una gran concavitat a terra que tradicionalment 
s’utilitzava per acumular la neu per tal que es convertís en gel. L’espai es tapava amb 
terra i branques. 

El segon grup molt més agrupat que el primer, fins i tot, poden anar xerrant!!!. 

 

Mentrestant els nens arriben al llac i s’ho 
passen la mar de be d’excursió amb el Noè.  
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Força amunt sortim en una clariana i arribem al lloc anomenat Avetada, amb 
exemplars de 150 anys. Es hora d’aprofitar i gaudir de la frescor dins el bosc. El 
desnivell va pujant i la gent comença a fatigar-se, hem de treure forces i guanyar la 
lluita contra la natura. 

Ho hem aconseguit, la part més forta ja està feta. Arribem a un petit turó amb un prat 
que s’anomena els Rocs Cremats, des d’aquí ens omplim de la llibertat que ens 
proporciona la muntanya, després del primer esforç, contemplem unes vistes 
meravelloses alhora que esmorzem. De manera esglaonada va arribant la gent, cansats, 
però amb bones sensacions i sobretot gaudint de l’excursió. 

 

Es hora de reprendre la marxa, situació complicada perquè l’orografia del terreny no dona 
treva per poder pair els entrepans, la fruita, els fruits secs, ni les olivetes d’en Joan Puig jejeje. 
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Agafem de nou la pista que ens porta al Turó de l’Home. Camí empedrat i sense ombres, la 
muntanya torna a marcar la seva llei. Veiem el cim, estem ben a prop, això ens dona ànims. 
Però abans de coronar ens aturem en un mirador on podem observar la grandiositat de l’espai. 
Quines vistes, quines sensacions, que maca que és la muntanya!!! 

 

Ja gairebé estem a tocar el cel, últims revolts per un camí empedrat i ja hi som!!!. La primera 
fita, el Turó de l’Home aconseguit. La cota més alta del Montseny i de la Serralada del 
Prelitoral ( 1706 m.). La panoràmica és impressionant, s’estén des dels Pirineus, que estaven 
ben nevats, fins a les muntanyes de Tarragona i des del mar fins els cimals del Pallars. Cel obert, 
sol i sense gairebé vent, no podem demanar més. La primera expedició del Complex està sent 
tot un èxit. 

 

Desprès de contemplar tot aquest extens panorama, d’haver fet les respectives fotos, d’haver 
trobat el punt exacte per no sortir amb contrallum i d’assegurar-nos que havíem sortit ben 
guapos, continuem la ruta tot baixant fins a trobar el camí al Coll Sesbasses. 
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A partir d’aquí s’inicia un corriol carener, bastant planer, amb pedres i que gaudeix d’un ampli 
horitzó durant tot el recorregut. Aquest ens portarà cap al cim de les Agudes. 

 

Trobem una bifurcació, per aquesta iniciarem el camí de baixada de retorn a les Agudes. Estem 
al Coll Sacarbassa. 

Anem seguint per la carena i arribem pel mig d’una tartera al coll de les Agudes. Última pujada 
del dia, rampa empedrada i curta, però el cansament va passant factura. En pocs minuts 
arribem al cim, l’esforç  val la pena, llàstima del col·lapse de gent. Es nota l’esforç, tothom 
arriba esbufegant i gairebé sense aire, però la segona fita també s’aconsegueix. Impressionant, 
el Complex fa història a la muntanya!!! 

 

Les Agudes és la segona cota del Montseny amb (1704 m.), és un cim de caràcter alpí i abrupte. 
El cim està coronat per una gran creu de ferro i un rellotge de sol en forma de llibre.         
Desprès d’un descanset i de les respectives fotos, iniciem el camí de baixada. Gran dubte per 
molts, ja que es requereix més tècnica i els genolls d’alguns pateixen bastant. En aquest cas els 
bastons ens ajudaran molt.                                                                                                                       
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Ens endinsem en un corriol estret que ens durà fins a la font del Briançó. Aquí aprofitem per 
remullar-nos  i beure una mica d’aigua. 

Ara ja tenim el cap més posat en el restaurant que en la muntanya, la gana i la set apreten, 
tothom vol arribar aviat i obtenir l’esperada recompensa.                                                               
Seguim la ruta marcada, una pista amb fort descens desemboca finalment en un corriol al 
costat de la riera de Passavets. Es veu a la gent contenta, l’ambient és sensacional, tothom va 
xerrant i gaudint del paisatge. Seguint la riera en paral·lel arribem al lloc d’inici, la Font de 
Passavets. 

 

 

Són les 14:00, hem trigat unes tres hores, fantàstic!!!. Tothom ja olora el menjar i la sensació 
de la cerveseta queien per la gola. Ara ja no hi ha espera, directes al Restaurant, ens ho hem 
ben guanyat!!! 
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Un cop rentats i mig mudats entrem al Restaurant on hi es el Noè amb els nens, ells ja estan 
menjant. En Kiko i en Jose també hi son, han vingut des de Valldoreix per dinar amb nosaltres,  
no podien fer l’excursió, tranquils, la propera segur que podeu. 

 

 

Dinem amb una gran colla d’amics, entre rialles i xerradetes d’una gran varietat de temes. El 
dinar boníssim i la companya encara millor. Aquí és on t’adones que l’esport fa pinya i bona 
gent. 
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Son les 17:30 i toca agafar els cotxes per fer el camí de retorn. Els nens dormen i els adults 
repassen ja, l’historia de la primera aventura al Montseny, organitzada pel Complex. Quin bon 
regust de boca que se’ns a quedat. 

Moltes gràcies a tots per fer d’aquest dia una experiència inoblidable i fins la propera 
aventura!!! 

Equip Tècnic. 

Fem Complex tots plegats!!! 

                                                                    

 

 

 

 

 


