
 

Parc Natural del Montseny (Vallès Oriental, Osona i la Selva)  
 
Data: divendres dia 20 de novembre de 2015 
  
Participants (3): Joan Aubia, José Vázquez i Toni Coll 
 
Ascensions: Matagalls (1.696m.), Turó de l’Home (1.706m.) i les Agudes 
(1.706m.) 
  
Hores totals de marxa: 6h.55m. (5h.35m. efectiu, 1h.20m. descans).  
 
Desnivell positiu total: 1.096m (1.106 a 1.696 =590) + (1.200 a 1706 = 506). 
 
Distància total 16,8 Km.(8,2 + 8,6) 
 
Generalitats: El massís del Montseny ocupa una superfície aproximada d’uns 
400 Km2 mentre que el Parc Natural, declarat Reserva de la Biosfera per la 
UNESCO, avarca unes tres quartes parts de la superfície total, que van des 
dels contraforts de la Calma fins els cims més alts de la Serralada Prelitoral 
Catalana, que son els tres objectius d’aquesta sortida. 
 
Des del Tomb de Tardor del novembre de 2011, no havíem tornat al Montseny i 
en teníem moltes ganes, dons en aquella ocasió el temps no va ser gaire bo, i 
solament varem pujar al Turó i a les Agudes. 
 

  
 
Itinerari:  Aprofitant doncs els darrers dies amb temperatures inusualment 
estivals, el passat divendres a quarts de set del matí ja estàvem viatjant cap a 
Sant Celoni i a quarts de nou arribàvem al Coll de Sant Marçal, situat a 1.106 
metres d’alçada, prop de l’ermita de Sant Marçal i de la taula dels tres Bisbes 
(Barcelona, Vic i Girona). 
 
A tres quarts de nou iniciem la ascensió al Matagalls, el sender molt fresat 
segueix el GR-5.2, perfectament senyalitzat amb estaques. Discorre pel bell 
mig d’una impressionant fageda, que juntament amb la de Santa Fe, que 
recorrerem mes tard, conformen els boscos de faig mes meridionals d’Europa. 
Poc a poc anem superant el collet del Ginestar, el Pla del Parany i el dels Évols 
i tot seguit el coll de ses Portadores i el singular coll Pregon amb la gran clapa 



d’herba sempre verda i al mig la negre pedra monòlit d’homenatge a Pau 
Casals. 
 

  
 
Un últim esforç per superar el collet de l’home Mort i la formidable creu del 
Matagalls ja ens guia les darreres passes fins el cim. Ens prenem un curt 
descans per esmorzar contemplant l’extens desplegament de muntanyes que 
saturen el nostre entorn, des del característic Montserrat al Sud, fins la infinita 
l’ínia Prepirinenca al Nord. 
 
En un tres i no res retornem al coll de Sant Marçal i ens traslladem amb el 
vehicle cap a la vall de Santa Fe. Deixem el cotxe al aparcament de la Font de 
Passavets i pels vols d’un quart d’una del migdia iniciem l’ascensió al Turó de 
l’Home. Seguim l’itinerari circular molt ben definit amb el PR-C-208, pugem pel 
Sot de l’Aveteda i el dels Grèvols, passem vora el pou de gel del Comte i 
arribem al cim del Turó abans de les dues. 
 

  
 
Tot seguit baixem cap el coll de Sesbasses. Deixem una estona el sender PR-
C-208 i continuem pel sender GR-5.2, ja només ens queda planejar per la 
carena de les Agudes, passem pel coll i arribem al cim de les Agudes a dos 
quarts de tres del migdia, el Sol ha anat minvant claredat, uns núvols prims 
quasi imperceptibles s’han anat interposant en el firmament, el vent comença a 
ratxejar i el paisatge s’enterboleix. Restem poca estona al cim i decidim 
deturar-nos per dinar en un indret mes arrecerat. Davallem fins el coll de les 
Agudes i una mica mes avall reprenem el sender PR-C-208. 
 
Baixem fins la Font del Briançó on aprofitem per fer un descans, dinar i 
assaborir una de les aigües mes bones del Montseny. En acabar solament ens 



resta lliscar prop de una mitja hora per sobre d’un gruixut coixí de fulles 
marcides que el vent i la gravetat han superposant vora les soques del avet, del 
faig i del roure martinenc. 
 
Prop la Font de Passavets tanquem el cercle del sender PR-C-208 que hem 
anat seguint per la vall de la Riera de Santa Fe i arribem al aparcament i 
retornem. A les vuit del vespre ja som a casa amb el goig d’haver assaborit el 
dia. 
 

 


