
Santa Fe és una ermita al poble de Santa Fe del Montseny (Vallès Ori-

ental) catalogada . És el centre històric de la vall i qui li ha donat el nom. 

aquesta surt documentada el 1231. El 1270 hi residia un grup d'eremi-

tes que s'anomenaven ordre d'ermitans de Santa Fe, però aquesta no 

subsis!r gaire temps, puix que del segle XIV en endavant la capella es 

trobà a cura d'un sol ermità, dependent del rector de Fogars de Mont-

clús. La primi!va capella fou engrandida el 1577 i fou renovada a inicis del segle XVIII (1701). Edifici religi-

ós d'una sola nau amb campanar d'espadanya d'un sol buit; aquest està lleugerament descentrat respecta 

de la porta. Sota el campanar hi ha restes d'un rellotge de sol.  

Font i Avetosa de Passavets és un caracterís!c bosc, amb avets fins a 

50 metres d'alçada. Són els més meridionals de la península Ibèrica. Crei-

xen en els vessants més ombrívols i en contacte amb faigs. 

La Font de Passavets (1.256 m) una font de mur amb parets laterals. Segui-

rem pel sender evitant el pe!t pont que creua la riera (aniríem a Les Agu-

des) i començarem a recórrer la Fageda Gran. 

 

 

 

Caminades Eixample                     Senderisme: dimarts 2 d’abril  del 2019 

Santa Fe del Montseny—Font i avetosa de Passavets—Pou del Compte—Rocs Cremats—

Coll Pregon—Turó de l’Home—Santa Fe del Montseny 

Sortida prèvia: longitud 8,50 kms + 2 d’aproximació.  

Desnivell: 540 m (Can Lleonart-Ermita Sta. Fe) o 440 m (Font de Passavets) 

Temps/mov: 2:40 h o  3:10 h 

El pou del Comte havia estat en altres èpoques un solitari i perdut pou de neu a 1.520 m d’al!tud i em-

plaçat no massa lluny del cim del Turó de l’Home, actualment  força visitat i conegut d’ençà la seva res-

tauració. Era una excavació cilíndrica reves!da amb parets de pedra, tancada en la seva super#cie per 

una cúpula amb una porta d'accés. 

La Diputació de Barcelona va començar uns encertats treballs d’arranjament, 

neteja i desbrossament el maig del 2013. Des d’aquella data tots els cami-

nants que pugen o baixen del Turó de l’Home des de Santa Fe, veuen un xic 

apartat del camí principal però força visible entre la fageda i ben indicat i 

protegit amb una barana, les restes de l’an!c pou. 

Situat en un  punt orogràfic alt, amb possibilitats de nevades, una orientació 

obaga, escalfor solar mínima i protegit a dins del bosc.  

Originari del segle XVI va ser el  pou més gran del Montseny. Va estar en funcionament fins al segle XIX i 

les comarques barcelonines eren els seus punts principals de comercialització amb Granollers i Barcelona 

com a punts centrals.  



Deixem la zona de bosc i podem observar l'Observatori meteorològic a la part su-

perior del Turó de l'home, en aquest moment  trobem un lloc rocós on tenim una 

vista fantàs!ca sobre la plana de Santa Fe anomenat Rocs Cremats. 

Seguim el camí de pujada fins que arribem a la carretera asfaltada que portava  a 

les instal·lacions militars  del Turó de Sesolles, avui hi ha  antenes de telecomuni-

cacions i al Turó de l'home.  

Estem en el Coll Pregon, una cruïlla que separa els dos cims on trobarem el mirador del Coll Pregon 

(1653 m) amb l'orientació a l'oest. Tenim una vista àmplia sobre el Pla de la Calma i La Vall de La Tordera.  

En dies clars es pot arribar a veure el Tibidabo, Sant Llorenç i el mar. També podem veure Les Agudes i la 

Vall de Santa Fe en el costat oposat. 

La Vall de la Tordera, parteix el Montseny al voltant del pla de la calma en el massís del Matagalls i el del 

Turó de l'home. Hi transcorre el riu Tordera vers Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera.  

La calma separa el Turó de l'home a través de la vall de la Tordera, s'inicia en la Turó de Sant Elies i inclou  

els municipis de Figaró, Tagamanent, Sant Pere de Vilamajor, La Garriga i Cànoves i Samalús. 

El Turó de l'home és la muntanya més alta del Montseny, amb una al!tud de 1,705.8 msnm. El pic i les 

muntanyes properes fan una conca entre la Riera de Santa Fe i el naixement 

del riu Tordera. S'hi pot accedir amb cotxe per la BV-5114 des que l’any 1954 

es va instal·lar una base militar al Puig de Sesolles. 

 A la part superior es troba el refugi-Observatori, i el  vèrtex geodèsic (1979) 

situat a una al!tud exacta de 1,707,792 msnm 

L'Observatori del Turó de l'Home. Ideat per Artur Osona, soci de l’Associació Catalanista d’Excursions 

Cien$fiques (ACEC), l’observatori-refugi del Turó de l’Home es van començar a construir l’any 1881 a par-
!r d’una subscripció popular.  

Aquell mateix any l’ACEC va passar a ser el Centre Excursionista de Catalu-
nya (CEC). Dificultats imprevistes en les obres de desmunt i les males condi-
cions meteorològiques en el cim van impedir dur a terme el somni del Sr. 
Osona, que va restar latent fins que un altre soci del CEC, Eduard Fontserè, 
va fer seu el projecte.  

El Dr. Fontserè era també el director del Servei Meteorològic de Catalu-
nya (1921-1939) en!tat que va impulsar extraordinàriament la meteorologia 
a Catalunya, adquirint un gran pres!gi internacional.  
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