Les Agudes,
per la cresta dels Castellets.
Nom de la Ruta: Els Castellets
Comarca:

Osona – La Selva

Les Agudes
Durada:

05:00 hores

Desnivell acum.:

780 m.

Quilometres:

10’00 Km

Altura mínima:

1.270 m.

Altura màxima:

1.706 m.

Sortida/arribada: Ctra. De Viladrau a Santa Fe de Montseny, 2 Km desprès del Coll de Sesferreres i 2 Km
abans del Convent. (1.270 m.).

Itinerari: Carretera (1.270m) – Coll Saciureda de Baix (1.390m) – Cresta dels Castellets – Les Agudes
(1.700m) – Coll Sesbasses (1.643 m) – Turo de l’Home (1.706m) – Jaca d’en Pla – Font de Brianço (1.500m) –
Jaca de les Eugues – Coll de Saciureda de Dalt (1.412m) - Coll Saciureda de Baix (1.390m) – Carretera
(1.270m).

Descripció: El camí habitual per pujar a les Agudes per els Castellets, surt de l’aparcament del coll de
Sesferreres, nosaltres com que baixarem per el costat del Turó de l’Home, deixarem el cotxe mes endavant, en
un petit aparcament, al costat d’una pista que s’enlaira cap a munt.
Pugem per la pista en direcció al coll de Saciureda de Baix (1.390m), aquí enllacem amb el camí que bé del coll
de Sesferreres, el camí s’enlaira fins al coll de Saciureda de Dalt (1.412m), aquí podem seguir per la dreta tot
flanquejant la cresta, o be com farem nosaltres, resseguirem la cresta per dalt.
La cresta es un itinerari de grimpades i desgrimpades fins a situar-nos al Coll de les Agudes (1.550m) sota el
pic, seguim per la ampla canal, marques grogues, fins assolir el cim (1.700m).
Baixem de les Agudes en direcció Oest, cap el Turó de l’Home que ens queda al davant, tot carenant arribem el
coll Sesbasses (1.643m) i desprès assolim el cim del Turo de l’Home (1.706m).
La baixada clàssica seria tornar al coll Sesbasses i baixar per el camí marcat en vermell que passa per la Font de
Brianço per baixar tot seguit al Convent.
Nosaltres farem una variant on nomes trobarem algunes fites.
Baixem per el GR en direcció Sud, girem a l’esquerra a l’aparcament i seguim uns metres el GR, el camí gira a
la dreta, nosaltres seguim rectes, per girar desprès a l’esquerra per anar a trobar el camí de baixada, al costat
mateix de la Font de Briançó, al cap d’un metres les marques vermelles baixen per la dreta, nosaltres seguim
rectes, es tracta de perdre poca altura tot donant la volta a Les Agudes, que queden a la nostra esquerra i a sota a
la dreta la carretera, la pista s’acaba i passem un parell de torrenteres per un corriol poc fressat, trobem una altre
pista que ens porta al coll de Saciureda de Dalt, des d’aquí resseguim el camí fet de pujada fins el cotxe.

GPS: Trak real.
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