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Surten els nostres excursionistes en direcció Tona i cap a Seva, ací es produeix un 
incident en el cotxe de l'Ismael, el qual avariat requereix l'ajut de la grua i deixa l'Ismael fora 
del grup, la resta segueix fins a Coll Formic on aparquen i a un quart de deu comencen a 
caminar cap el Matagalls. 
 Pugen per la ruta normal, primer cap el Pla de la Barraca per pujar per el Turó Gros i 
continuar directament cap el cim del Matagalls cosa que assoleixen sens cap dificultat, a 
part del fort vent que els fuetejava segons la situació, és a dir era molt canviant. També val 
a dir que en un principi el dia era d'una claredat magnífica, però més endavant núvols alts 
comencen a amenaçar, afortunadament sense conseqüències. Dalt del Matagalls fan  la 
parada habitual per esmorzar, al temps que discerneixen sobre el camí de retorn.  
 Refets i animosos agafen la carena que porta a Sant Segimon, i per els agradosos 
plans i fagedes juntament amb les esplèndides vistes cap el nord on senyoreja el Pirineu, 
arriben a Sant Miquel dels Barretons, conscients de la dificultat per passar per Sant 
Segimon, tornen enrere fins el coll de Saprunera, des del qual baixen sense cap dificultat 
fins a la pista que  retorna a Coll Formic després de passar pel Torrent de Rentadors. 
 A Coll Formic hi arriben a tres quarts de dues, després d'haver cobert la distància de 
11 quilòmetres i 250 metres havent emprat, per tant, quatre hores i mitja en el recorregut. 
 Després de tot plegat van a dinar al Peix d'Or a Vallderiolf, on se'ls hi ajunta l'Ismael, 
per tal de poder canviar impressions i gaudir, encara que mínimament, plegats del final de 
la jornada. 
  La propera sortida, està programada per anar al Taga, hora de sortida les set del 
matí. 
 Pep Comas 


