Coll Formic – Matagalls
27 de gener de 2010
Integrants: Joan Arenas, Miquel Bramona, Josep Carbonell, Pep
Comas, Joan Corbera, Josep Maria Farnés, Josep Oranias,
Ismael Porcar, Josep Roca i Jaume Ventura
Distància: 10’93 Km. amb altures 11’38 Km. Temps 5,10 h.
Desnivells: total 585 m. Acumulat 669 m. – Cotxe:40 Km. Josep Roca i Ismael Porcar
Sortim dels Gorcs a les 8’15 del matí. Mentre
esperem tota la colla comença a caure petites
volves de neu. Sortim amb la confiança que
pararà aviat, prenem la C-17 a la Garriga,
trenquem cap a Seva, passem pel Brull i
aparquem a Coll Formic. Quan passen cinc
minuts de les 9 comencem a caminar.
Després de fer la primera pujada pel GR 5.2
optem per abandonar-lo i seguir per l’ampla
pista que passa pels Dos Plans. Fa molt fred,
cosa que ens obliga a abrigar-nos. Quan
tornem a recuperar el GR ens trobem a dos
excursionistes que han seguit el GR i malgrat
hem fet més volta, aquesta ruta és més
pausada i tardem el mateix temps. Després
passem per sota del Turó de la Barraca. Seguim pel Pla de la Barraca. La quantitat de neu
acumulada i la prudència ens fa pujar el Turó Gros per evitar la part més obaga del collet de
l’Estanyol, amb gelades i perill de relliscades. Cada vegada la neu omple més el terreny.
Seguim pel collet dels Llops fins al cim de Matagalls on arribem esglaonats al voltant de les
11’15 on hi esmorzem a 5 graus sota zero, arrecerats com podem amb la construcció que
sosté la creu i omplerta amb diversos pessebres. Hem fet la marxa amb moltes parades per
agrupar-nos, amb un ritme molt lent. Després al baixar hem de travessar amb quantitats
considerables de neu, que en moments puntuals superaven el 20 cm de gruix. Es tova i
aparentment sense perill, encara que provoca alguna relliscada. Baixem fins a la font de
Matagalls on ens agrupem de nou. Notem que augmenta el benestar quan no fa vent. A
l’arrencada s’opta per passar pel collet de la Font, seguir pel pla dels Ginebres i seguir pel coll
de Saprunera. Després
anem a agafar el camí,
que de Sant Segimon
porta a Coll Formic,
doncs la climatologia
així ens ho aconsella.
Quan recuperem el GR
5.2 el seguim fins a
Coll Formic, on hi arribem a les 2’15 del
migdia. Mentre endrecem els estris i la motxilla en Jaume Ventura
ens obsequia amb un
pot de mongetes del
ganxet, amb cultiu
propi i denominació
d’origen Palou, que
tots agraïm.

Després anem a
dinar a la Cooperativa de Sant Miquel
de Balenyà. En un
racó del menjador
ens entaulem i mentre dinem en Jaume
Ventura ens convida
amb cava per celebrar els seus setanta tres anys complerts el passat 8 de gener i que ha esperat brindar quan la
trobada fos complerta.
A la sobretaula decidim la propera excursió. Anirem a Tavertet des de la Riba. Sortirem a 2/4
de 8 dels Gorcs.
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