Matagalls, sortint de Coll Formic
13 de desembre de 2017
Integrants: Josep Carbonell, Vicenç Catafal, Joan Corbera, Julià
Llobet, Josep Martínez, Josep Oranias, Julià Pratginestós i Josep
Roca.
Distància: Projectada 9,98km amb altures 10,10 Desnivell: 524m Acumulat: 585m
Temps: 4h
Cotxe: 35 km. Vicenç Catafal i Josep Roca
Ens trobem a las 8 del matí a
Llerona, aquesta vegada som
menys, podem saludar en Josep M.
FarnÉs que està esperant els seus
companys per la sortida.
Pel Pla de Llerona anem a la C-17
que seguirem fins a Tona, on
desprès de travessar el poble ens
desviarem cap el Muntanyà, per
enllaçar amb la carretera que ve de
Tona i seguim fins l’aparcament de
Coll Formic. Encara no són les nou
del matí.
També arriba un nombrós grup de
caminaires que van a Sant Cristòfol.
Fa fred, ens equipem bé i comencem a caminar a las 9,16. Sortim d’una alçada de
1171 m, fa sol i sembla que tindrem un bon dia.
Travessem la carretera i per unes escales arribem a la pista que passa per les
Roques del Marquès i els Dos Plans que ens porta al camí de Sant Segimon, just a la
Carena dels Roures, són les 9,37 i ja estem a 1280 m.
Deixem la pista i ens enfilem amunt entre ginestes seguint el GR-5.2, altres

caminaires ens avancen, també dues noies de Vic.
Voregem el Turó, fins arribar al Pla de la Barraca.
Una pujada més fins el Collet del Estanyol i ja estem
a 1520 m. Es comença a tapar el sol i es deixa sentir
el vent.
Seguim amb camí més planer fins el Collet del
Llops, i fem la pujada final.
En sortir de la protecció de les muntanyes també fa
vent, que ja no ens deixarà i és més fort. Quant
estem a punt d’arribar al cim, les dues noies de Vic
ja tornen i ens comenten que a dalt fa un vent que
no es pot aguantar.
A las 11 arribem al cim i certament fa molt vent i
fred. Busquem un lloc arrecerat, fem un mos amb
prestesa i fins i tot la foto de grup la fem en el raser.
Enfredorats i amb ganes de deixar el vent, iniciem la
baixada en direcció a Sant Segimon, pel Pla de les
Saleres Velles i el Pla del Ginebre.
Al arribar al Coll Saprunera, deixem el camí de Sant
Segimon per anar al Sot de les Estrelles, un corriol
ample i fresat. En un quart d’hora baixem 75 m de
desnivell i arribem a la pista que ve de Sant
Segimon a Coll Formic.
Travessem el Torrent dels Rentadors i continuem
per la pista, fins que trobem la Carena dels Roures i
pel GR 5.2 arribem a Coll Formic, quant són les
13,20.
Una bona sortida, freda i ventosa que ens ha
recordat que ja no tenim 20 anys.
Propera sortida : Sant Miquel del Fai, ens trobarem
a les 8 a Llerona.
Dinem al restaurant ca l’Oliveras de Riells als
voltants de les dues.
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