
Matagalls des de Sant Marçal 
10de setembre de 2014  
 

Integrants: Vicençs Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M. 
Farnés, Miquel Maymó, Jaume Muntan, Josep Roca, Josep Rodri i 
Salvador Vilà 
  

 
Distància: Projectada 9,376 amb altures 9,682 Km. Temps: 5’02 Desnivells: 602 m.  
Acumulat: 784 m.                         Cotxe:. 60 Km.  Miquel Maymó i Josep Roca 
 

Arrenquem a les 7 als Gorcs i anem cap a 
Viladrau fins a Sant Marçal on aparquem. 
Comencem a caminar a les 8 tocades pel 
GR 5.2 marcats amb pals metàl·lics. El 
camí no té pèrdua amb algunes ziga-
zagues que ens ajuden a superar el 
desnivell. Passem pel Pla del Parany i 
després pel Pla dels Èvols. Tot seguit 
avancem  pel Coll de Sesportadores i 
arribem al Coll Pregon. Al mig de 
l’esplanada un monòlit en homenatge a Pau 
Casals. Ens endinsem de nou al bosc. 
Travessem el Collet de l’Home Mort. Al cap 
d’una estona sortim de la fageda i divisem 
el cim. Arribem a Matagalls (1.696 m) a les 
10 i ¼. Decidim anar a la font del Cims, 
coronat pel Patufet, on a 2/4 de 11 hi 
esmorzem. Retornem fins a Matagall i en 



iniciar el descens per la fageda el grup format 
per en Joan Corbera, Miquel Maymó, Jaume 
Muntan, Josep Roca i Josep Rodri retornen per 
la font de Coll Pregon. Pel camí es veuen 
recompensats amb una bona colla de 
rossinyols. La resta desfem tranquil·lament el 
camí d’anada i arribem a Sant Marçal a la 1’08 
h. Al cap d’una curta estona arriba l’altre grup. 
Anem a dinar a la Costa del Montseny. A les 
postres en Pep Comas ens convida amb cava 
per celebrar els seus 77 anys. A la sobretaula 
decidim que la propera setmana anirem a la 
Cambra d’Ase. Sortirem a les 6 de Llerona. 
 
Text: Josep M. Farnés    
Fotografies: Joan Corbera 


