
 

El Paraigua, 2017–2018 
Les Agudes i el Turó de l’Home (excursió clàssica), i 

Riera Major (sortida il·lustrada) 
 

Desplaçament amb cotxe: 

• Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, anar per l’autopista l’AP-7 fins a la 
sortida Sant Celoni. Prendre la BV-5114 cap a Santa Fe del Montseny. 

• Des del Bages o des de l’Empordà prendre la C-25 (sortida 202, coll de Ravell, 
direcció Viladrau (GIV-5441), Sant Marçal (GIV-5201) i Sta Fe del Montseny (BV-
5114) 

Distància aproximada des de Barcelona fins a Viladrau, 90 Km. 
Caixa comuna de la despesa dels cotxes organitzats: 10 € per persona 

Lloc de trobada: Aparcament de baix de l’Avet Blau (Santa Fe del Montseny) havent 

esmorzat. Està un cop passat l’aparcament de can Casades arran de carretera. És un 

aparcament ampli i està a 50 m de la carretera baixant per una pista al cantó de llevant. 

Llocs per a esmorzar: Pels que vinguin pel sud, Sant Celoni, Els Avets o altres bars. Pels que 

vinguin per l’Eix (C-25) coll de Ravell, al costat de la benzinera. 

Dormir i àpats: Hostal Bofill, c/ Sant Marçal, 2, 17406 Viladrau. Tel. 93 884 90 12 

hotelbofill.blogspot.com.es 

Àpats:  Hostal Bofill Pensió completa: 62 € 
 Dinar diumenge: 15 € 
 Excursió comentada de diumenge: 5 € 

Cal portar, com sempre, el dinar del dissabte. 

Dissabte, 18 de novembre de 2017 (Excursió clàssica) 

Sta Fe del Montseny (Parc natural del Montseny) –Pla de l’Espinal – font de 
Briançó – les Agudes – coll Sacarbassa – Turó de l’Home – font de Briançó – Sta Fe 

Horaris de dissabte: 

7:30 h. Sortida de Barcelona  

9:15 h  “Aparcament del Restaurant l’Avet Blau”, a 
Sta Fe 

 

9:30 h.  Inici excursió 

Itinerari de l’excursió: Santa Fe del Montseny (1.130 m) – pla de l’Espinal (1.220 m) – 
font de Briançó (1.480 m) – collada Sesagudes (1.640 m) – les Agudes (1.705 m) – coll 
Sacarbassa (1.650 m) – coll Sesbasses (1.640 m) – Turó de l’Home (1.706 m) – font de 
Briançó – pla de l’Espinal – Santa Fe del Montseny 

Temps estimat: 5 hores, sense comptar parades 



 

Característiques: Comença l’excursió per un camí ample entremig de faigs fins arribar a 
l’antic convent del pla de l’Espinal. Aquí traspassem la carretera de Santa Fe a Sant 
Marçal i agafem un corriol que va pujant per entremig del bosc de faig i algun grèvol. El 
camí va pujant de forma sostinguda fins arribar a la font de Briançó. Aquí farem una 
parada per reposar forces. Es continua pujant i agafem el camí de la dreta. Abans 
d’arribar a la collada de Sesagudes farem una parada per contemplar la vista si el temps 
ens és favorable. A la collada Sesagudes hem deixat enrere el bosc de faig i el panorama 
és ampli. Per arribar a les Agudes fem la última pujada pels esqueis, sense un camí 
realment marcat. 

A continuació comencem el descens cap a la collada Sesagudes, el coll Sacarbassa i el coll 
Sesbasses, per arribar al Turó de l’Home. Aquest tram és força aeri amb vistes a la Selva i 
al Vallès i a la resta del Montseny (Matagalls i pla de la Calma) 

Després reprenem el camí cap al coll Sesbasses i a la font de Briançó, ja dins la fageda. 
Dins aquest tram dinarem, en funció del temps i del vent.  

Diumenge, 19 de novembre de 2017  (Sortida il·lustrada) 

Circular a la Sala de Viladrau (ponts, rescloses i molins a la Riera Major i casa 
d’en Serrallonga,) 

Sortida comentada per en Xavier López (educador ambiental) 

Horaris de diumenge: 

8:00 h.  Esmorzar 

8:45 h. Sortida de l’Hotel Inici sortida 

11:00 h. La Sala de Viladrau “Bandolerisme” 

13:30 h. Hotel Bofill Dinar 

Itinerari:. Sortim de Viladrau en direcció oest, seguint, aigües avall, la riera que ve de coll 
Pregon i que després és la Riera Major. Passem per sota can Pau Moliner, per la font de 
les Ametistes, el Rieral i fins la Noguerola. Traspassem la riera Major pel pont de coll 
Cendrós. Passem pels antics camps de la Noguerola, avui transformats, i la font del 
mateix nom. Continuem pels terrenys plans dels Vinyals, per arribar a la Sala de Viladrau, 
casa on va néixer en Joan Sala i Ferrer. Retornem per la casa dels Molins i el Molí de Baix, 
per arribar, de nou, a Viladrau, a l’hotel Bofill. 

Característiques: Excursió de molt poc desnivell, dels 820 m de Viladrau als 670 m al pont 
de coll Cendrós. La major part de l’itinerari és per camins amples i amb pocs trossos de 
corriol. L’excursió serà comentada per un especialista en bandolerisme: història i 
llegenda. 

 Temps estimat: 3 hores, de caminada real 

Responsables: Neus Olivé, Montse Bundó, Rosa Garcia, Miquel Loan i Eduard Botey 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES IMPORTANTS!!  

Heu d’avisar a Neus Olivé, per correu electrònic noliveferrer@gmail.com o per telèfon 

627 788 929, no més tard del dimarts, dia 14 de novembre, a les 10 de la nit. 


