Matagalls des de Coll Formic
14 de desembre de 2011
Integrants: Ricard Caussa, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria
Farnés, Jaume Muntan, Josep Roca i Salvador Vilà
Distància: projectada 10’79 Km. amb altures 11’01 Km. Temps 3’58 h.
Desnivells:total 547 m. Acumulat 645 m. Cotxe: 40 Km. Josep M. Farnés i Josep Roca
Ens trobem a les 8 del matí als
Gorcs. Marxem cap a la Garriga
on prenem la C-17. Trenquem a
Aiguafreda i passem per la
urbanització
del
Muntanyà.
Passem pel Brull i aparquem a
Coll Formic. Iniciem l’excursió a
¾ de 9 i després d’una breu
consulta s’opta per pujar per la
pista fins que retrobem el GR 5.2
que seguim fins a Pla de la
Barraca. Deixem el GR per anar
fins a la font del Pla de la
Gavarrera, que des del 1958
s’anuncia com a font Clareta. A
continuació el sender travessa una fageda, amb una catifa de fulles seques. Quan
retrobem la pista en Ricard Caussa ens deixa i ens esperarà a Coll Formic. La colla
segueix pel Coll de Saprunera i passem pel pla de les Ginebres. Malgrat el dia apareix
molt clar, la boira baixa cobreix els cims de Matagalls. Un vent fred ens obliga a abrigarnos. Motiu pel quan avancem fins a la font de Matagalls on prop de les 11 ens hi
refugiem per esmorzar. Seguim per la font de Prat Xic, batejada com la font del Cims,

dedicada a Josep Maria Folch i Torres. Tot seguit enmig de la boira pugem al cim de
Matagalls (1.696 m) hi arribem a 2/4 de 12 i trobem l’avantguarda de l’expedició
arrecerada pel vent fred. Marxem al cap de 10 minuts pel GR 5.2 que passa pel Turó
Grós. Baixem a molt bon ritme en diferents fronts. Ens agrupem al pla de la Barraca i
seguim els senyals fins a Coll Formic. Ens retrobem amb en Ricard i junt anem a dinar al
restaurant de Coll Formic. En Josep Carbonell se’ns incorpora a la taula. Després a la
sobretaula decidim que la propera setmana anirem a Tagamanent. Sortirem a les 8 dels
Gorcs.
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