Matagalls (Font dels Cims) des de Viladrau
2 de març de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep
Maria Farnés, Carme Guri, Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep
Roca
,
Distància: projectada 9’40-9’19 Km. amb altures 9’44-9’80 - Temps 4’52-4’30 h.
Desnivells: total 753-574 m. Acumulat 757-649 Cotxe: 55 Km. Josep Roca i Ismael Porcar
Ens trobem als Gorcs a les 8 del matí.
L’expedició de la Roca es retarda ¼
d’hora. Marxem tres cotxes, doncs en
Josep Carbonell vol assegurar-se de
tornar d’hora i condueix el seu propi
cotxe. Marxem cap a la Garriga per
agafar la C-17, que la deixarem per
anar a Seva. Aparquem el cotxe d’en
Carbonell a Viladrau. Els altres dos
cotxes, preparats per circular per pista
s’arriben a un trencall, prop de ca
l’Aremany on aparquem. A les 9’15 h.
comencem a caminar. Seguim la
mateixa pista fins a la masia el Pujol
de la Muntanya, que estan condicionant. El gos alerta la jova mestressa
que ens indica el camí que volteja la masia i passem pel costat d’una gran cabana.
Seguim el camí fins al corral d’en Pujol. Aviat seguirem per senders assenyalats amb
color blau i amb piles de pedres, que ens donen confiança a l’avançar. Travessem el Pla
de Matalaup i mentre anem pujant seguim per alguns camins plens de fulles de faig
seques, d’altres de sorrencs i algun tram amb neu gelada, que ens fa vorejar per no
trepitjar-la. A partir que el pedregós camí inicia un descens trobem més neu i hem de
caminar amb més atenció. A l’arribar al sot de les Cordes trobem salt d’aigua amb
l’aigua i voltants gelats. Les precaucions de tres de la colla els frena i opten per retornar
pel mateix camí. La resta, més agosarats
i possiblement amb millors condicions,
segueixen amb compte per aquells trams
nevats fins al Coll d’Ordials. Quan hi
arriben ens acomiadem amb la lògica
distància. Després d’aquest punt paren a
esmorzar a 2/4 d’11, aproximadament a
la mateixa hora de l’altre grup, que ha
parat quan el camí deixava la neu i el
glaç. La colla que puja a Matagalls

segueixen en direcció al
cim, però degut a la boira
i l’aparició de guspires de
neu arriben a la font del
Cims (també anomenada
font de Prat Xic) i començen el retorn pel Prat
Llis on arribaran a la
màxima altura de 1617 m.
Seguiran per la Bauma i
la Goitadora fins a les
Rossoles del Pujol i
recuperen el camí d’anada prop del Corral d’en
Pujol fins a l’aparcament
que hi arribaran a ¼ de 3
h. L’altra colla quan ha
arribat als cotxes ha seguit a peu fins a la Fonda Bofill de Viladrau. Hi arriben a ¾ de 2
h. i opten per prendre unes cerveses i demanar taula pel grup. Quan arriba la colla ens
entaulem i com mana la tradició a la sobretaula decidim que la propera setmana anirem
a Mataró a fer el camí de les ermites. Sortirem a es 8 h. del Ramassar.
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