Ma
atagal ls des
s de Collfo
C
rmic
21 de
d desem
mbre de 2 016
Integ
grants: Jo sep M. Farnés, Jose
ep Oranias i Josep Ro
oca
Distà
ància projject.: 11,51km amb altures:
a
111,63km.
Desnivells: 55
57m. Acum
mulat: 615
5m Temps: 4’53h
Cotxxe: 40km. Josep Ro
oca
Avui ens trobe
em a les 7 del matí al Ramassar i
dava
ant de less prevision
ns de tram
muntana i els
temp
porals dels dies ante
eriors a la costa giro
onina
canvviem de ru
uta. Desprrés de divverses opc
cions
decid
dim anar a Matagalls
s. Prenem les rondes de
Gran
nollers fins a la C-17 que
q deixem per anar cap
c al
Munttanyà, desp
prés el Brull i ens arribe
em a Collfo
ormic.
Trobem uns excursioniste
e
es de la Garriga qu
ue ja
inicie
en l’excursió
ó. Nosaltres comence
em a les 8’0
05h i
puge
em pel cam
mí de Sant Andreu
A
de lla Castanya
a fins
al pe
eu d’uns grraons de pe
edra on pre
enem el GR
R 5.2
que passa pel Pla
P de la Barraca
B
i se
egueix pel Collet
C
de l’’Estanyol. Aviat
A
trobem neu tovva en desg
glaç i
barre
ejats amb aiguaneu. Apareixerà
à aigua pe
er tot
arreu
u. Trobem diversos excursionisstes, alguns
s de
solita
aris. Ens so
orprèn un parell d’ho mes amb calça
c
curta
a i esportive
es que baix
xen correntss, que conttrasta
amb la nostrra feixuguesa, donccs temem les
relliscades. Qua
an arribem al
a Collet de
els Llops la boira
cobre
eix la visió
ó i la neu fa que se’ ns compliq
qui el
camíí. Josep Ro
oca ens an
nima a seg uir doncs quasi
q

som a dalt. Aviat divisem la creu vela
ada per la boira. Seguim i arribeem a la cre
eu de Matag
galls
(1.69
96m) a les 10:20h. Ap
profitem que
e un excursionista ens fotografiï per record
dar la pujad
da al
cim. No ens ve
eiem capaço
os de baixa
ar pel mate
eix camí. Optem
O
per bbaixar en direcció
d
a Sant
S
P
205. Travessem
T
un tram am
mb molt gru
uix de neu tova i avia
at rectifiquem
m la
Segimon, pel PR-C
direccció per marxar cap al Pla de les Saleres Ve
elles i a última hora reenunciem an
nar a la fon
nt de
Mata
agalls i desp
prés del Co
ollet de la Fo
ont ens arra
asem per esmorzar
e
prrop de les 11h. Durant tota
l’excursió el vent bufa forrt i quan ba
aixem el ve
ent es
nota furiós en alguns tra
ams. En re
eprendre ell camí
nomé
és trobarem
m algunes taques de
e neu perrò ens
acom
mpanyarà el
e terra amb
b aigua de desglaç. Seguim
S
pel P
Pla dels Gin
nebres i en arribar al C
Coll de Saprunera
trenq
quem per anar a busca
ar el camí p
provinent de
e Sant
Segimon. Prene
em la pista amb molts bassals d’a
aigua i
come
entem que
e tots els rierols ba
aixen amb gust.
Trave
essem el Torrent
T
dels
s Rentadorrs, que baixa pel
Sot d
de la Fagetona, aprofittant unes p
pedres que l’aigua
cobre
eix. Contin
nuem fins el
e camí in icial i arrib
bem a
Collfo
formic a la 1 del migd
dia. Decidim
m anar a dinar
d
a
Can Marc de Sant
S
Esteve
e de Palau
utordera. Decidim
que la properra setmana
a anirem al Sui de
es de
Collfo
formic. Sortiirem a Llero
ona a les 8h
h.
Text:: Josep M. Farnés
F
Fotog
grafies: Jossep M. Farn
nés i Josep Oranias

