Matagalls des de Coll de Bordoriol
13 de març de 2013
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. Farnés, Ismael
Porcar (i Neret), Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà
Distància: Projectada 10’12 Km i amb altures 10’42 Km. Temps 3’48
Desnivells: 613 m. Acumulat: 718 m. Cotxe: 62 km. Ismael Porcar i Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 7 i sortim
puntuals cap a la Garriga on prenem
la C-17. En sortim per anar cap a
Seva i Viladrau on trenquem cap a
Santa Fe. Aparquem al Coll de
Bordoriol al costat de la caseta
d’informació, que està tancada.
Plovisqueja i el dia es presenta
ennuvolat. A les 8’10 comencem a
caminar, amb la incertesa de les
possibilitats climatològiques. El camí
està marcat i passem pel costat de
l’indicador de la font de Pastors i pel costat del corral de la Vila. En arribar a la capella
de Sant Francesc d’Assís -decapitattrobem l’encreuament dels dos camins que
porten a Coll Pregon. Optem pel que
anuncien amb més pendent i retornar pel
més senzill. Prenem una pista molt planera
que passa per la font dels Llops. Sabem
que hem de desviar-nos i quan trobem el
senyal indicador iniciem l’ascens continuat
fins a Coll Pregon. Pel camí hem deixat
l’opció d’anar a la font de Mosquits. Ens
neva de manera intermitent i la boira ens
acompanya. A ¾ de 10 arribem a Coll

Pregon. Fem una curta parada i arrenquem de
nou cap al Collet de l’Home mort. La nostra
imatge se’ns difumina amb la boira. Seguim el
darrer tram amb més neu fins al cim de
Matagalls (1.696 m), on hi arribem a les 10’15.
Baixem tot seguit i trobem un parell de joves i
més endavant un grup. En arribar a Coll Pregon
a ¾ d’11parem a esmorzar. Està molt més
blanc, doncs la neu ha quallat. Quan arrenquem
avancem per l’altre camí, més planer, però
completament nevat. L’ampla pista travessa el
Coll de Sabènia i en arribar a la capella ens fem
una fotografia de grup. A partir d’aquest moment
seguim el camí d’inici fins a l’aparcament. Hi
arribem a les 12 del migdia i comentem que
malgrat el dia hem pogut completar una excursió
prou interessant, caminant pel Montseny amb
neu tendre, malgrat no tenir gens de visibilitat.
Decidim iniciar el retorn i anem a dinar al Carrilet
de la Garriga. A la sobretaula decidim que la
propera setmana anirem a la Serra de Queralt
del Bergadà. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
Text: Josep M. Farnés Fotografies: Joan
Corbera

