
Matagalls des de Sant Marçal  
22 de febrer de 2012   
 

Integrants: Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Julià 
Pratginestós, Josep Roca i Salvador Vilà 
 

Distància: projectada 9’07 Km. amb altures 9’23 m. Temps 4’19 
Desnivells: total 601 m.  Acumulat 667 m.   Cotxe: 60 Km. Josep M. Farnés i Josep Roca 
 

Ens trobem a les 8 al Gorcs, i degut a 
l’horari arrenquem una mica més tard 
motivat per un embús de cotxes des 
de Granollers. Anem cap a la Garriga, 
on prenem la C-17 fins a Seva, on 
trenquem cap a Viladrau, i tot seguit 
ens desviem a Sant Marçal. Aparquem 
i al voltant de les 9 i ¼ iniciem l’ascens 
al Matagalls pel GR-5.2. El camí està 
molt ben assenyalat. Fa un dia molt 
clar i solejat, i no caldrà abrigar-nos 
gaire com podíem pensar. Al principi 
trobem diversos esgraons sobre sauló, 
que milloren l’ascens. Aviat arribem al 
Pla del Parany i hem trobat que la neu 
cobreix nombrosos trams del camí. Per sort molt encara és tendre i permet caminar-hi 
amb precaucions. Alguns trams està gelada i fem equilibris per tal de no caminar-hi.  
Passem pel Pla dels Èvols i arribem al Coll Sesportadores. Seguim pel Serrat Llis i el 
camí resulta un autèntic passeig. Quan arribem a Coll Pregon ens desviem per anar a la 
font que porta el seu nom. Nous trams amb neu fins a la Font de Coll Pregon. Sense 
parar avancem un mica i agafem el camí que puja des de Sant Bernat. Pugem per entre 
pedres fins al Puig Sacreu, on decidim passades les 11 h. arrecerar-nos prop del Collet 
de l’Antic per esmorzar. Després seguim pel Turó de la Bandera (1654 m) i ben aviat 
albirem en la distància el cim de Matagalls. Recuperem el camí que puja de Coll Pregon 
i arribem al cim de Matagalls (1695 m) a ¾ de 12. Hi trobem tres excursionistes, els 



únics que trobarem, i que cadascú fa la ruta pel seu compte individualment. Desfem el 
camí i la baixada a Coll Pregon ja se’ns fa molt més dificultosa per la neu. A mida que 
anem baixant i a partir del Coll de Sesportadores és complica enormement. Malgrat 
extremar les precaucions patirem algunes caigudes sense importància. Molts de 
nosaltres optem per baixar pel marge del camí o per noves dreceres sense neu. Arribem 
a Sant Marçal prop de 2/4 de 2. Decidim anar a dinar a la Costa del Montseny. Quan 
arribem a Santa Fe ens desviem per la carretera, però el paviment gelat ens obliga a 
recular, malgrat l’ajuda de tot l’equip. Sort que en Julià Pratginestós, em substituiex en 
l’hàbil conducció del cotxe sobre la pista gelada. Després seguim avall i ens desviem per 
Can Riera de Ciuret per carretera asfaltada, i després per pista de terra fins a la Costa 
de Montseny. Ens atenen tot seguit i potser millor de com ens tenen acostumats. Als 
postres brindem a la salut d’en Julià Pratginestós que el dilluns passat complí els seus 
68 anys. Després a la sobretaula decidim que la propera setmana anirem a Roca 
Centella des de la Garriga. Sortirem a les 8 dels Gorcs.  
Text: Josep Maria Farnés    
Fotografies: Joan Corbera 


