Mataagalls ddes deel Coll de Saant Maarçal
31 de maig de 201
17

Integran
nts: Vicen ç Catafal, Joan Corb
bera, Joseep M. Farnés, Josep M.
Martínez
z, Manel M
Molina, Ism
mael Porca
ar (i la Nereet), Julià Pratginestó
P
ós i
Josep Rodri
R
Distància projec
ctada: 9,82
23km amb
b altures: 10,04km
1
Tem
mps: 4,57h
h
Desniv
vells: 591m
m Acumulat: 687m Cotxe: total
t
120km
m Manel M
Molina i Ism
mael Porca
ar
Ens tro
obem a les 7 del mattí al Rama
assar.
Degut a les prrevisions meteorològi
m
iques
canviem
m la ruta pe
er pujar a Matagalls
M
de
es de
Sant Ma
arçal. Arren
nquem per Cardedeu, Sant
Celoni, Santa Fe i Sant Març
çal. A les 8 i ¼
camí
comenccem a l’asccens pel GR 5.2. El c

està molt ben assenyalat. Fa
F un dia prou
nse sol. All principi trrobem dive
ersos
clar sen
esgraons sobre
e sauló, que millloren
l’ascens. Aviat arrribem al Pla
P del Parrany,
m al
seguim
m pel Pla dels Èvols i arribem
Coll Se
esportadore
es. Continuem pel S errat
Llis i el camí resulta un autèntic passseig.
Quan arribem a Coll Pre
egon fem una
parada
a i pugem pel
p collet de
d l’Home Mort
fins al cim de Matagalls
M
(1.696m) q
que corone
em a 2/4 d’11. Hi ttrobem una bona co
olla
q arriben esgraon
nadament. Esmorzem
m i en baixxar decidim
m anar perr la
d’excurrsionistes que
font de
e Coll Preg
gon. Passe
em pel Tu ró de la Bandera
B
(1654m), seeguim pel Puig Sacre
eu.
Aquí te
enim dubttes del ca
amí i preg
guntem sense èxit a un correedor de muntanya.
m
Si

haguésssim baixa
at més a la
a nostra drreta hagué
éssim millorat el desccens. Trob
bem el corriol
que en
ns condueixx a la font de Coll P
Pregon i qu
ue ens portta a l’esmeentat Coll, on retorne
em
pel matteix camí d’anada.
d
Baixem
B
mollt directes. Arribem a la 1 i ¼ a l’aparcam
ment. Decid
dim
anar a dinar a ca
c l’Arumí de Santa Eugenia de
d Berga. A la sobrretaula que
edem que
e la
a setmana anirem a la Tossa P
Plana de Llles. Sortire
em a les 6 de Llerona
a.
propera
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