
Matagalls des de Viladrau 
18 de desembre de 2013       

 

Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Ismael Porcar (i la Neret), Julià 
Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 

  

Distància: Projectada 9 Km i amb altures 9’14 Km. Temps 5’11 Desnivells: 783 m. 
Acumulat: 902 m. Cotxe: 54 Km. Ismael Porcar  i Josep Roca.(Miquel Maymó) 

 
 

Ens trobem a les 8 del matí als Gorcs. 
Sortim cap a la Garriga on prenem la C-17 
i en sortim a Seva i per anar a Viladrau. 
Travessem el poble i aparquem al costat 
de la pista, després de Ca l’Aremany. 
Comencem a caminar a les 9 tocades. 
Passem pel Pujol de Muntanya i trenquem 
a l’esquerra per una pista que hem de 
retrocedir. Passem pel corral d’en Pujol, i 
anem a parar al pla de Malataup. 
Avancem per corriols fins al sot de les 
cordes. Travessem el seu torrent, que té 
molta aigua gelada, i avancem per un 
punt equivocat. Per retrobar el camí hem 
de travessar directes per una paret molt 
vertical. Després pugem fins al Coll 
d’Ordials, on parem a esmorzar a les 11 
tocades. Ens venen a saludar una colla de 
Sant Feliu de Codines, que trobarem la 
setmana passada, i que pugen del Coll de Bordoriol. Després seguim per la serra dels Salaverds 
fins a la font de Cims i pugem a Matagalls (1.696 m). Hi arribem a les 12 i ¼. En Vicenç aporta 
ametllons torrats i aprofitem per fer-ne un tast. Fem la foto de rigor i observem el ritual dels de 
Sant Feliu. Despleguem una estelada i es posem barretines per fotografiar-se. Tot seguit 
comencem el retorn pel serrat de la Creu de Matagalls i quan comencem el descens seguim un 
pedrons que ens marquen uns corriols ple de fulleraca i relliscosos. El tram final del corriol tirem 
pel dret, fins a una pista que ens condueix al corral d’en Pujol. Desfem el camí d’anada fins a 
l’aparcament. Anem a dinar a ca l’Aguilar de Seva. En Miquel ha vingut amb el seu cotxe i marxa 



després de l’àpat. A la sobretaula es decideix, que 
després de les festes, el 8 de gener anirem al Castell 
de Montgrí. Sortirem a 2/4 de 8 del Ramassar. 
 
Text: Josep M. Farnés  
Fotografia: Joan Corbera 


