Turó de l'Home
Fogars de Montclús
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Vallès Oriental
Turó de l'Home
A través de la pista asfaltada que duia a l'antiga base militar.
1706

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.77653
2.43485
453032
4625119

Classificació
Número de fitxa:
08081-171
Àmbit:
Patrimoni natural
Tipologia:
Zona d'interès
Estat de conservació:
Bo
Protecció:
Legal
Observacions protecció:
Zona de Reserva Natural Turó de l'Home - Les Agudes.
Accés:
Fàcil
Ús actual:
Social
Titularitat:
Pública
Titular:
Diputació de Barcelona
Fitxes associades:
Observatori Meteorològic del Turó de l'Home
Autor de la fitxa:
Virgínia Cepero González
Data de registre de la fitxa:
dv., 22/04/2011 - 02:00

Descripció
El Turó de l'Home és la muntanya més alta del massís del Montseny amb una alçada de
1.706,7 m sobre el nivell del mar.
Aquest cim que s'alça entre coll Sesbasses i coll Pregon, culmina una carena que té les
Agudes (1.703 m) a un extrem i el turó Gros (1.651 m) a l'altre, i constitueix un submassís
que s'uneix al del Matagalls a través del coll de Sant Marçal, on neix la Tordera, principal riu
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del Montseny i que l'envolta d'oest a est. S'inclou dins la Zona de Reserva Natural Turó de
l'Home - Les Agudes.
La reserva s'estén pel turó Gros (1651 m), amb el millor estatge subalpí supraforestal del
massís, el serrat de les Saleres, amb un bosc mixt de faigs i avets, i Passavets.
El vessant superior del turó de l'Home és un paisatge d'excepcional valor ecològic i
paisatgístic, on habiten espècies en flora i fauna de característiques subalpina,
especialment en els sectors més obacs. En aquesta zona hi ha diversos pous de neu.
A l'àrea culminant, de fort pendent, la fageda es desenvolupa amb dificultat, constituint un
bosc poc dens on domina el paisatge de roca, esqueis, cingles i pedregars.
El turó de l'Home és un dels llocs més emblemàtics del massís i un excepcional mirador
que permet observar una panoràmica que abasta bona part de Catalunya, des del cap de
Creus fins a les muntanyes de Prades i, fins i tot, si el dia és molt clar, la serra de
Tramuntana de la illa de Mallorca.

Història
El Montseny era anomenat pels romans Monte signus, ja que la seva alçada i la relativa
proximitat al mar era utilitzada per orientar les embarcacions.
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