
    Matagalls i Sant Segimon 
       13 de novembre  de  2019

Integrants: Isabel Alcalde, Jaume Bertran, Pep Casas, Mercè Font, Ferran 
Iñigo, Toni Manuel, Josep M Martínez, Pep Pous, Josep Roca

Distància:   9Km, Temps: 5 h Temps en moviment:4,30h

Desnivell: 770m Temperatura mínima : 4 graus

Cotxes: 40 km Jaume Bertran, Josep Roca   

Són dies convulsos, el poble demana justícia i s'han de fer mans i mànigues per
reclamar-la ! Els del Tsunami Democràtic i els del CDR estan amatents per fer-
se sentir arreu i amb avui ja són tres els dies de mobilitzacions, talls de 
carreteres i manifestacions pels carrers de Barcelona. Al nostre grup també en 
tenim uns quants que segueixen aquestes marxes i, crec que puc dir en nom 
de tots, que els estem agraïts i n'estem orgullosos. 

Avui ens hem trobat a les 7 del matí amb la intenció d'anar a pujar el Moixeró, 
però degut al fred i al malt temps, a les nevades que van fer el dimarts i a la 
possibilitat de tallades de carretera cap a la banda de Berga, hem decidit 
canviar de destinació. Després d'un petit intercanvi d'opinions ens hem decidit 
per anar a pujar el Matagalls.  

Hem arribat a Coll Formic que està a 1.145 mt d'alçada a les 8 tocades, amb la 
intenció de fer un cafetó al Bar Collformic, però tant d'hora no teníem obert i 
ens hem quedat amb les ganes. 
L'ambient era fred i la boira força espesa, hem començat a pujar a 2/4 de 9 del 
matí i a 1/4 d'11 ja érem a dalt del Matagalls a 1697 mt d'alçada. Les visibilitat 
de l'entorn era gairebé nul·la i
ens hem hagut de conformar de
veure Viladrau i un petit bocinet
del Pirineu. 

Feia fred i vent, hem trobat força
neu i hem anat ben tapats la
major part del camí, els més
fredolics fins i tot s'han posat el
gorro!  

Després de la foto de grup,
alguns enfilats a la creu, hem
baixat direcció Sant Segimon, però abans ens hem parat a esmorzar a la Font 
del Matagalls, una fageda preciosa amb arbres enormes que ja teníem la fulla 
tota marró, un racó ben especial. 



Després d'esmorzar hem continuat cap a 
l'ermita de Sant Miquel del Barretons i Sant 
Segimon. A Sant Segimon no hi hem pogut 
entrar doncs només obren a partir dels 
divendres fins el dilluns, però des d'exterior
ja es veu que la reforma que s'hi ha fet l'ha 
deixat en condicions immillorables. 

I després hem anat per la pista en
direcció cap a Coll Formic on hem
arribat a 2/4 de 2 del migdia. 



Hem acabat amb un bon dinar a ca l'Arumí i allà hem sigut deu ginesters, 
doncs s'ens ha afegit en Josep Carbonell que venia de Planoles de fer una 
arranjament a casa seva. Com sempre, hem menjat molt bé !
Hem acordat que la propera sortida la farem al Puig Cornador, sobre d'Alpens, 
sortirem a les 7 del matí de la zona esportiva de Les Franqueses i anirem a 
dinar a la fonda d'Alpens. 

Fotografies: Pep Cases i Toni Manuel 
Text :Isabel Alcalde amb l'ajuda d'en Josep Roca i en Pep Casas


